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ZAKENDOEN MET 14
JE COLLEGA (2)
In het eerste deel van deze tweedelige serie werd een ont-
wikkelingsmodel gepresenteerd voor het interne klant-
leveranciermodel. In dit tweede deel komt de praktijk
aan bod. Aan de hand van zes spelregels worden lessen
getrokken uit de praktijk. Indien de spelregels goed
gehanteerd worden, is de kans groot dat de klant-leveran-
cierconstructie een potentiële meerwaarde oplevert.

JOEP FIRET EN ROB VAN DE KAMP

OVERHEADKOSTEN BINNEN 22
DE PERKEN
Als de economie stagneert – en zeker wanneer het herstel
van de economische bedrijvigheid langer op zich laat
wachten – komt in menig bedrijf het moment waarop het
beheerssysteem voor managementafhankelijke kosten
onder de loep wordt genomen. Overhead Value Analyses
(OVA) is een harde methode om op korte termijn over-
headkosten drastisch te verlagen.

FRED VLOTMAN

DE IDEALE E-GEMEENTE 26
Bij veel Nederlandse gemeenten staat elektronische
dienstverlening nog in de kinderschoenen. Niet bij de
voorhoedegemeenten Assen, Arnhem, Enschede,
Dordrecht, Eindhoven en Den Haag. Ze kiezen verschil-
lende routes om hun ideaalbeeld te verwezenlijken: de
klant kan via meerdere kanalen eenduidig communice-
ren met een toegankelijke overheid. De volgers kunnen
veel van hen leren, vooral op het gebied van organisatie-
ontwikkeling en informatievoorziening. 

ROBIN EFFING EN KRISTEL LAMMERS

DE KRACHT VAN MERK 30
EN CREATIVITEIT
Merkdenken én opvallende creatie zijn de uitgangspun-
ten van een geslaagde marketingaanpak. In een snel ver-
anderende wereld gaat het erom nieuw onderscheid te
maken. Vertel wie u bent in heldere taal en laat zien wie
u bent in opvallend design. Mainstream is uit. Uniek is in!

EGBERT JAN VAN BEL

VERANDERANALYSE:
HULPMIDDEL BIJ HET
VORMGEVEN VAN 
VERANDERINGEN
PETRA HAARTSEN

Bij veranderen gaat het om minimale actie die

maximale beweging creëert in de gewenste

richting. En om volhouden. Hiervoor is een

ijzersterk geloof in de veranderaanpak noodza-

kelijk. Met behulp van de veranderanalyse is

het mogelijk om gefundeerd een veranderaan-

pak te kiezen die de meeste kans op succes

geeft. Een kleurenanalyse is daarbij een hulp-

middel.
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DE VACATURETEKST 36
Met een vacaturetekst probeert u de beste kandidaten 
over te halen te solliciteren. Tegelijkertijd wilt u anderen
ontmoedigen te reageren. Een vacaturetekst wordt verder
gebruikt als advertentie voor het bedrijf en soms zelfs om
het beeld van de organisatie bij te stellen. Er is dus alle
reden om eens stil te staan bij vorm en inhoud van een
vacaturetekst. In een volgend artikel komt de sollicitatie-
brief aan de orde.

MAX DOHLE

HET WORLD CAFÉ 42
In het ‘World Café’ gaat een (grote) groep mensen met
elkaar in gesprek over kwesties in de organisatie die ertoe
doen. Er wordt gewerkt in kleine groepen van steeds wis-
selende samenstelling. Verschillende perspectieven
komen daardoor samen. Hierdoor wordt gebruik gemaakt
van de variëteit in kennis en ideeën die in de organisatie
aanwezig zijn. 

ODETTE MOESKOPS, ISELIEN NABBEN EN CHRIS RIBBIUS

DE EFFECTIEVE EN 50
DYNAMISCHE PRESENTATIE
Het traditionele basismodel voor een 'lezing' maakt het
moeilijk om in contact te komen met uw luisteraars. En
contact heeft u nou juist nodig om de luisteraars te
betrekken en om uzelf een bepaalde rust te geven. Door
een ander presentatiemodel te gebruiken verhoogt u uw
kans op succes én uw eigen plezier en dat van uw luiste-
raars.

DAVID BLOCH
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DE PDCA-CIRKEL IN    20
ZEVEN STAPPEN
De ‘plan-do-check-act’-cirkel is een instrument om een
proces te verbeteren. De PDCA-cirkel is nog steeds een
actueel model om problemen op een creatieve manier
op te lossen. De methode is door vele opvolgers verder
ontwikkeld en verfijnd. Het 7-stappenmodel dat in dit
artikel wordt beschreven is een voorbeeld van zo'n
verfijning. 

HANS TERHÜRNE

SPELREGELS IN HET    40
CREATIEVE PROCES
Tijdens de verschillende fasen van creatieve sessies
gelden verschillende spelregels. In eerste instantie is
het van belang om in de divergerende fase een zo
groot mogelijke hoeveelheid ideeën te genereren.
Daarna moet in de convergerende fase een optimale
selectie worden gemaakt. De regels in de verschillen-
de fasen worden nader toegelicht.

MAX VAN LEEUWEN

MIDDELENBEHEER 54
De softwaretool Middelenbeheer is een hulpmiddel
bij het beheer van middelen zoals inventaris, appara-
tuur en installaties. Het systematisch registreren van
deze middelen maakt het beheer ervan aanzienlijk
eenvoudiger. En het bespaart tijd en geld. 

TOOLBOX VOOR 56
PROJECTMANAGERS
De Toolbox is een praktische aanpak voor omvangrijke,
maar ook voor kleine projecten. De Toolbox staat
beschreven in het boek Projecten op de rails (Kluwer,
2005). In de Management Tools Base vindt u een 
aantal tools uit de Toolbox.

CREATIVITE ITSTOOLS

SOFTWARETOOLS

WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL



‘Klachten, nee die krijgen wij haast niet, waarom zou-

den we dan een klachtenprocedure opstellen?’ Deze

reactie is per definitie fout. Elke organisatie krijgt

klachten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Maar

een klacht is eigenlijk gratis informatie. Een organisa-

tie die goed omgaat met klachten en ervan leert, is in

staat om haar klantvriendelijkheid en de kwaliteit

van haar product of dienst te verbeteren. Een leidraad

voor het opzetten van goede klachtenbehandeling.

KLACHTEN-
MANAGEMENT
Leren van klachten

Klachten, iedere organisatie heeft
ermee te maken. Sommige organi-
saties krijgen er heel veel, bijvoor-
beeld de Nederlandse
Spoorwegen, andere krijgen er
heel weinig. Het is feitelijk heel
eenvoudig: waar gewerkt wordt,
worden fouten gemaakt. Niet
meer en niet minder. Dat hoeven
niet altijd persoonlijke fouten te
zijn. Ook onduidelijke of slechte
procedures kunnen fouten veroor-
zaken. Maar beide kunnen een
klacht opleveren. 
Bij klantgerichtheid (klantvrien-
delijkheid) is het belangrijk dat
iedere klacht goed en snel wordt
afgehandeld. Iedere klacht is een
signaal van de doelgroep. Maar
daarmee houdt het niet op. Want
hoe goed een afhandeling ook is,
alleen dat is niet voldoende. 
Het is belangrijk om naar de oor-
zaak van de klacht te kijken. Een
klacht levert (gratis) informatie
op die een organisatie kan benut-
ten. Een goede klachtenprocedure
is daarom essentieel. Wat leren we
van de klacht? Hoe gaan we

ervoor zorgen dat het in de toe-
komst niet weer gebeurt?
Na ontvangst van de klacht, en
natuurlijk de correcte afhande-
ling, begint het belangrijkste: het
analyseren van het probleem. Hoe
kunnen we dit voorkomen? Wat
moeten we in onze procedures
aanpassen? Voor klachten over
het handelen van collega’s geldt
in principe hetzelfde. Ook hier
moeten we uitzoeken waarom een
collega zo heeft gehandeld dat het
bij de ontvanger een klacht heeft
opgeroepen. Niet om de collega te
kunnen straffen, maar om het
onderwerp bespreekbaar te
maken. 

Lerende organisatie
Goede klachtenbehandeling past
uitstekend in het concept van de
lerende organisatie. Een organisa-
tie is niet statisch maar constant
in beweging en leert constant.
Juist bij klachtenbehandeling
geldt dat de opmerking ‘Maar dat
doen we al jaren zo’ absoluut geen
hout snijdt. Binnen de lerende
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organisatie moet je doorlopend
bereid zijn om je aan te passen.
Aanpassen aan de veranderende
samenleving, aan andere eisen van je
klanten, omdat de omgeving daarom
vraagt. Iedere organisatie roept tegen-
woordig dat ze klantvriendelijk is:
van commerciële organisatie tot
overheidsorganisatie. In de praktijk
valt dat echter vaak zwaar tegen. We
moeten klachtenbehandeling veran-
keren in de organisatie. Het vormt
een wezenlijk onderdeel van een
goede klantgerichtheid.

Klachten terugkoppelen
Omdat klachtenbehandeling geen
kretologie mag blijven, dient bin-
nen de organisatie goed te worden
geregeld hoe de terugkoppeling
plaatsvindt. Daarbij moeten we
onderscheid maken tussen bejege-
ningsklachten en klachten over pro-
cedures. 
In het eerste geval ligt de verant-
woordelijkheid voor de terugkoppe-
ling bij de leidinggevenden. Een
medewerker die een klant onheus
bejegent (althans in de ogen van de
klant), moet daarop door zijn direct
leidinggevende worden aangespro-
ken. Gebeurt dit niet, dan blijft de
klachtenprocedure een papieren tij-
ger. Een dergelijk belangrijk voorval
kan niet wachten tot een regulier
functionerings- en/of beoordelings-
gesprek. Hier moet je de koe direct
bij de horens vatten. Bij herhaalde
bejegeningsklachten zullen we naar
zwaardere middelen moeten grij-
pen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een officiële berisping, of in het erg-
ste geval schorsing en eventueel
ontslag. Dit is geen eenvoudige taak
voor de leidinggevende, maar hoort
wel bij zijn takenpakket.
Bij klachten over een procedure kan
terugkoppeling plaatsvinden via de
in de organisatie gebruikelijke mid-
delen, bijvoorbeeld intranet, perso-
neelsblad of nieuwsbrieven. Het is
belangrijk om helder te verwoorden

waar de klacht over gaat, wat eraan
gedaan is en hoe de nieuwe proce-
dure eruit komt te zien.
Terugkoppeling is dus van levensbe-
lang!

Communicatiewaarde
Naast informatieve waarde heeft
een effectieve afhandeling van
klachten ook communicatieve
waarde voor de organisatie.
Positieve mond-tot-mondreclame is
soms meer waard dan geldverslin-
dende campagnes. Onderzoek heeft
uitgewezen dat ontevreden klanten
hun ervaringen doorvertellen aan
acht tot tien andere mensen. Een op
de vijf vertelt het zelfs door aan
twintig andere mensen.

Interne waarde
Goede klachtenbehandeling heeft
niet alleen externe waarde, maar
zeker ook interne. Een systemati-
sche en gestructureerde afhandeling
van klachten geeft een enorme hoe-
veelheid informatie over producten,
processen, systemen en medewer-
kers. Klachtenbehandeling is daar-
mee een middel bij uitstek om de
kwaliteit en klantgerichtheid van
een organisatie te verbeteren.

Wat wil de klant?
Bij klachtenafhandeling is het niet
belangrijk wat de organisatie wil,
maar wat de klant wil, in dit geval
de klager. Bij verschillende organisa-
ties is onderzocht wat de wensen
van de klagers zijn voor afhandeling
van een klacht. Daarbij kwamen de
volgende zaken naar voren:
■ de klager wil één contactper-

soon;
■ de klager wil op de hoogte wor-

den gehouden van de voort-
gang in afhandeling;

■ de klager wil dat de klacht bin-
nen redelijke tijd wordt afge-
handeld;

■ de klager wil erkend worden
en wil dat er naar hem wordt

geluisterd (de klager serieus
nemen);

■ de klager wil dat beloften die
worden gedaan ook worden
nagekomen;

■ de klager wil vergoeding als hij
daar recht op heeft;

■ de klager wil dat er consequent
wordt gehandeld.

Voorwaarden klachtenmanage-
ment
Een klacht, mits er goed mee wordt
omgegaan, kan veel waarde hebben
voor de organisatie. Wil een organi-
satie daar optimaal van profiteren,
dan moet er worden voldaan aan
een aantal randvoorwaarden.

1. Erkenning klachtenbehandeling
Om de hele organisatie het belang
van goede klachtenbehandeling te
laten inzien, is een interne commu-
nicatiecampagne noodzakelijk.
Daarbij kunt u vaak het best
gebruikmaken van bestaande com-
municatiemiddelen, zoals intranet,
het bedrijfsblad, managementbla-
den, enzovoort. Eventueel kunt u bij
de introductie kijken naar aanvul-
lende middelen. 

2. Duidelijke en eenduidige definitie
Binnen de organisatie dient een dui-
delijke en eenduidige definitie van
het begrip klacht te bestaan. Stel, een
klant belt met een mededeling dat hij
al een paar dagen wacht op een pakje
van de organisatie. Is dat een klacht?
Nee, in eerste instantie is dat een
melding. Meldingen moeten wel
worden geregistreerd om overzicht te
houden over het aantal meldingen en
de aard ervan. Belt diezelfde klant
twee dagen later weer, omdat hem
was beloofd dat het pakje direct zou
worden verstuurd en het er nog niet
is, dan is er sprake van een klacht. 
Behalve dat het pakje per omgaande
moet worden verstuurd, moet u
nagaan wat er is misgegaan. Was er
misschien ziekte op de afdeling, is de
bestelling kwijtgeraakt? 
Omdat er hier sprake is van een
klacht, dient u goed te onderzoeken
waar het precies is misgegaan en wat
u eraan kunt doen om pakjes wel op
tijd te versturen. Zie kader over
definities.

WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL
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De houding van de organisatie ten opzichte van een klacht is belangrijk.
Een klacht is altijd serieus en de klant heeft altijd gelijk, tenzij… 
De organisatie moet nooit in de verdediging gaan.



3. Organisatie van klachtenbehande-
ling
Binnen de organisatie moet er iets
worden georganiseerd om klachten
onafhankelijk te behandelen.
Daarvoor zijn verschillende moge-
lijkheden, zoals een klachtencom-
missie of een klachtencoördinator.
Voor iedere organisatie zal dat ver-
schillend zijn, als er maar een struc-
tuur is.

4. Structuur
De wijze van afhandeling van een
klacht moet worden beschreven en
binnen de organisatie worden
bekendgemaakt. Klachten kunnen
schriftelijk, mondeling of per e-mail
binnenkomen. 
Schriftelijke klachten komen vaak
binnen bij een postkamer. De mede-
werkers van de postkamer moeten
de klacht herkennen en doorsturen
naar de klachtencommissie of de
klachtencoördinator. Een goede
afspraak is dat bij twijfel alles als
klacht wordt behandeld.
Klachten die per e-mail bij de klach-
tencoördinator of de klachtencom-
missie binnenkomen (het is goed om
voor klachten een apart e-mailadres
in te stellen), kunnen direct op de
juiste manier worden behandeld.
Een groter probleem vormen de
klachten die per e-mail, mondeling
of telefonisch bij individuele mede-
werkers van de organisatie binnen-
komen. Veel medewerkers zien een
klacht als bedreiging en zullen pro-
beren de klacht zelf op te lossen,
zonder de klachtencommissie of
klachtencoördinator over de klacht
in te lichten. In dat geval kunnen

klachten niet worden meegenomen
in de ‘verbeterorganisatie’. Er wordt
niet van geleerd. 
Goede interne communicatie zorgt
ervoor dat medewerkers zich bewust
worden van het belang van een goede
en correcte klachtenafhandeling.
Ook het management heeft hierin
een belangrijke rol. Medewerkers die
bewust of onbewust klachten achter-
houden, moet u daarop aanspreken.
Natuurlijk kan het altijd voorkomen
dat iemand ‘per ongeluk’ een klacht
zelf behandelt. Komt dit uit, dan
moet zijn leidinggevende hem hierop
aanspreken. Komt het vaker voor,
dan moet het in bijvoorbeeld functio-
neringsgesprekken aan de orde
komen. Het management van een
organisatie speelt een zeer belangrij-
ke rol bij het geaccepteerd krijgen
van het organisatiebrede klachtenbe-
leid.

Doorlooptijd
De formele doorlooptijd van een
klacht mag niet meer dan zes weken
bedragen. De klachtencommissie of
de klachtencoördinator is verant-
woordelijk voor het bewaken van de
termijnen. De klachtencommissie
of klachtencoördinator stuurt de
klacht door naar de medewerker die
een antwoord moet geven op de
ingediende klacht. Deze moet op
zijn beurt de klacht onderzoeken en
een antwoord aan de klager formu-
leren. De afhandeling geschiedt ech-
ter door de commissie of de coördi-
nator. Individuele medewerkers
mogen nooit rechtstreeks contact
zoeken met de klager, anders ont-
staat er bij de klager een vreemd
beeld van de organisatie. Is het voor
de commissie of coördinator niet
duidelijk dan kan hij advies aan de
medewerker vragen. 

Afhandeling
Bij het afhandelen van de klacht
zijn een paar reacties naar de klager
mogelijk.
■ De klacht is gegrond: de orga-

nisatie biedt excuses aan en,
afhankelijk van de aard van de
klacht, compensatie. Dat kan
zijn een nieuw product, een
schadevergoeding, excuses of
een attentie.

■ De klacht is ongegrond: de kla-
ger krijgt daarvan een goed
gemotiveerde uitleg.

MANAGEMENT TOOLS NUMMER 4 / 2005
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Procedure klachtenbehandeling in vogelvlucht
1. Ontvangst van de klacht.

De klager ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin:
– korte omschrijving van de klacht;
– behandelingstermijn;
– contactpersoon.

2. De klacht wordt voor onderzoek naar de betreffende medewerker gestuurd.
3a. Deze rapporteert terug aan de commissie of de coördinator.
3b. Is het niet mogelijk om de klacht binnen zes weken te onderzoeken en af

te handelen, dan moet de klager, met redenen omkleed, bericht hiervan
krijgen. Te veel uitstel is niet goed, dus die termijn is bijna heilig! Maar in
de praktijk blijkt dat het wel eens meer tijd kan vragen.

4. De commissie of coördinator bepaalt of de klacht gegrond of ongegrond is.
5. De commissie of coördinator schrijft de brief aan de klager, waarin hij uit-

eenzet waarom de klacht gegrond of ongegrond is, en biedt een eventuele
oplossing aan.

6. De commissie of coördinator rapporteert periodiek aan de directie.

Definities in klachtenmanagement
■ Melding: een uiting over een product, dienst of situatie.
■ Klacht: een uiting van onvrede over de kwaliteit van een product of dienst of

het gedrag van de organisatie of haar medewerkers.
■ Bezwaar: gebruikmaken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande

bevoegdheid voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen.

■ Formele klacht: een formele uiting over de wijze waarop het bestuursorgaan
of de organisatie een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander
heeft gedragen. In het eerste geval kan de klager zich wenden tot de
Nationale Ombudsman, in het tweede geval tot een externe klachteninstantie
(veel brancheorganisaties hebben zo’n klachteninstantie in het leven geroe-
pen).



Samenvatting
Klachten komen in iedere organisatie

voor. Een goede klachtenprocedure is

daarom onontbeerlijk en moet wor-

den verankerd in de organisatie.

Binnen de organisatie dient een dui-

delijke en eenduidige definitie van de

klacht te bestaan. Alle medewerkers

moeten bekend zijn met de wijze van

afhandeling van een klacht, bijvoor-

beeld hoe zij een klacht in de organi-

satie moeten teruggekoppelen. Een

klachtencommissie of -coördinator

heeft hierin een belangrijke taak. 

Meer lezen over deze thematiek? Zie
onder meer in de Management Tools
Base het artikel:
■ Klachtenmanagement als instru-

ment voor verbetering van kwali-
teit en klantgerichtheid (ontwer-
pinstrument), H. Pol

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nl

Rapportages
Om goed inzicht te krijgen in de
aard van de klachten maakt de com-
missie of de coördinator periodiek
een rapportage. Daarin staan de
klachten kort omschreven, of de
klacht gegrond of ongegrond is, hoe
lang de afhandeling heeft geduurd
en eventueel een advies aan de
directie om structureel in de pro-
ducten of procedures iets te veran-
deren. Gaat het om een bejegenings-
klacht, waarbij een medewerker een
klant onheus heeft benaderd, dan
moet de directie zich buigen over
een sanctie. 
Om enig gewicht in de schaal te
kunnen leggen, is het belangrijk dat

de commissie of klachtencoördina-
tor wordt gedekt door de directie.
De positie van de commissie of
coördinator in de organisatie kan
dit al bevorderen. Direct rapporte-
rend aan de directie is eigenlijk de
enig juiste plaats in de organisatie.

Tot slot
Het lijkt allemaal zo eenvoudig.
Iedereen zal roepen ‘natuurlijk gaan
wij serieus met klachten om’, maar
in de praktijk blijkt dat dit lang niet
altijd het geval is. De organisatie
kan alleen maar baat hebben bij
klachten en ervan leren. Een klacht
is tenslotte een gratis advies. 

9
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Indirecte klachten
Organisaties die de klachtenbehandeling goed hebben geregeld, houden ook
de voor hen belangrijkste media goed in de gaten. Een ingezonden brief in de
krant bijvoorbeeld waarin kritiek wordt geuit op de organisatie, beschouwt de
organisatie ook als een klacht. Ook via de audiovisuele media kunnen klachten
over de organisatie worden geuit. Het is verstandig om ook dit soort klachten
als ‘echte’ klacht op te pakken. Juist organisaties die professioneel met klach-
ten omgaan, monitoren de omgeving van de organisatie doorlopend op klach-
ten. Hierbij geldt eigenlijk: ‘hoe meer klachten, hoe beter’. De organisatie kan
er tenslotte haar klanttevredenheid aanzienlijk mee verhogen.



Dit is het tweede artikel in een serie over arbeidscom-

municatie. Het eerste artikel behandelde de vacature-

tekst. Als die goed geschreven is, dan ontvangt u sol-

licitatiebrieven die u moet beantwoorden. Over dat

antwoord gaat dit artikel. Als bedrijf schrijft u name-

lijk al gauw twee of drie brieven aan sollicitanten. En

al die brieven zijn visitekaartjes van uw bedrijf. Reden

genoeg dus om ruim aandacht te besteden aan het

schrijven en standaardiseren van uw sollicitatiecorres-

pondentie. 

SOLLICITATIE-
CORRESPONDENTIE
Aandacht voor uw brieven aan 
sollicitanten

Op internet vind je duizenden
tips voor sollicitanten, maar
slechts zelden aanwijzingen voor
het beantwoorden van sollicita-
tiebrieven. Organisaties en bedrij-
ven schrijven diverse brieven in
een procedure; de sollicitant maar
één. De belangrijkste brieven van
bedrijven zijn de ontvangstbeves-
tiging, de afwijzingsbrief en de
uitnodigingsbrief. De lastigste
brief is de afwijzing: het is een
slechtnieuwsbericht aan iemand
die u nauwelijks kent. 
Ervaren sollicitanten weten dat
de kwaliteit van deze brieven
nogal varieert. Veel brieven roe-
pen meer vragen op dan ze beant-
woorden, sommige brieven
maken sollicitanten boos of kwet-
sen hem onnodig. Omdat de solli-
citatiecorrespondentie net als alle
andere communicatie een visite-
kaartje is, is het verstandig er
eens aandachtig naar te kijken.

Dat is een eenmalige exercitie,
omdat u de correspondentie kunt
standaardiseren.

Standaardiseren
Als er niet een ruime arbeids-
markt is, zult u op een vacature
vaak veel sollicitatiebrieven ont-
vangen. U kunt de schrijvers niet
allemaal persoonlijke aandacht
geven en dat hoeft ook niet, als u
maar voldoende aandacht geeft
aan het standaardiseren van de
brieven. Grote bedrijven hebben
daarvoor brievengenerators die
na het inkloppen van wat gege-
vens de brief automatisch prin-
ten. Voor kleinere bedrijven is
standaardisatie in Microsoft
Word een goede optie. Daarmee
zorgt u ervoor dat er eenheid
komt in de brieven die diverse
afdelingen versturen. Het is
immers goed om één gezicht te
tonen aan de markt. 
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Formulieren in Word
In Word kunt u met de optie
‘Formulieren’ uw correspondentie
standaardiseren. U stelt een brief op
en voor de gegevens die variabel
zijn – zoals de datum van een
gesprek of de naam van de functie –
kunt u een leeg veld opnemen. In
dat veld kunt u per vacature of solli-
citant gegevens in de brief plaatsen.
Hieronder vindt u stap voor stap
uitgelegd hoe u een standaardbrief
maakt in Word.
1. Klik met de rechter muisknop op

een lege plek in de grijze boven-
balk van een Word-document.

2. Er verschijnt een afrolmenu
waarin u de optie ‘Formulieren’
vindt. 

3. Klik op Formulieren
4. Er zijn in beginsel twee opties

links op de balk:
– Het veld ‘ab’. Als u daarop

klikt, verschijnt er een grijs
veld in uw brief. In dit tekst-
vakje kunt u later specifieke
gegevens plaatsen.
Bijvoorbeeld de datum van het
gesprek.

– Het veld rechts daarnaast is de
Vervolgkeuzelijst. Daarmee
kunt u een aantal standaardop-
ties invoeren waaruit u later
een keuze maakt. Bijvoorbeeld
de keuze heer of mevrouw in
de aanhef Geachte …,

5. Als u de brief klaar hebt, bevei-
ligt u de brief in het afrolmenu
‘Extra’ met de optie: document
beveiligen. U klikt op ‘For-
mulieren’. Beveiligen wil zeggen
dat degene die de brief afmaakt
en verstuurt alleen de invulvel-
den kan bewerken en niet aan de
inhoud zelf kan sleutelen. 

6. Tot slot slaat u de standaardbrief
op als dot-document. Als u dit
document later opent, krijgt u
een kopie op uw scherm. Het ori-
gineel blijft altijd bestaan op de
harde schijf. U kunt het nog hon-
derden keren gebruiken. 

Leg de code ernaast
Hebt u een sollicitatiecode opge-
steld in uw organisatie? Een code
waarin u hebt vastgelegd hoe u om
wilt gaan met sollicitanten? Pak die
code er dan bij als u de brieven

schrijft. Hebt u bijvoorbeeld vastge-
legd dat sollicitanten altijd binnen
twee weken geïnformeerd worden
over de procedure, dan kunt u dat in
de ontvangstbevestiging opnemen.
Bijvoorbeeld: ‘U hoort binnen twee
weken van ons of u tot de kandida-
ten behoort met wie we een gesprek
voeren.’ 

Een hoffelijke procedure
De sollicitatiecorrespondentie is een
van uw visitekaartjes. Bovendien wilt
u een mogelijk bestaande relatie met
een sollicitant niet verstoren – de sol-
licitant kan bijvoorbeeld klant van u
zijn. Alle reden om de sollicitanten zo
goed mogelijk te informeren over de
procedure en ze niet in het ongewisse
te laten tijdens de procedure of ze nu
wel of niet uw belangstelling hebben.
■ Stuur als eerste brief een ont-

vangstbevestiging waarin u de
sollicitant bedankt voor zijn
belangstelling en hem op de
hoogte stelt van de procedure.

■ Stuur alle sollicitanten de
tweede brief zodra u de kandi-
daten hebt geselecteerd met
wie u een gesprek wilt voeren.
Sommige kandidaten wijst u
af, een klein aantal houdt u
mogelijk in portefeuille. Veel
bedrijven sturen pas een afwij-
zingsbrief als de procedure vol-
ledig is afgerond. Dat is niet
sterk. De sollicitant die niets
van u hoort, laat u in het onge-
wisse en daarmee geeft u een
slecht signaal over uw bedrijf
af.

■ De kandidaten met wie u na
een gesprek niet verder wilt,
belt u persoonlijk op. De brief
die u stuurt is slechts een for-
mele bevestiging van de afwij-
zing.

Formeel inderdaad, want hoe harte-
lijk, vriendelijk, hoffelijk of voorko-
mend u ook wilt zijn, de sollicitatie-
correspondentie is een formele cor-
respondentie. Houd in het achter-
hoofd dat uw brieven ook op het

bureau van derden terecht kunnen
komen, zoals uitkeringsinstanties
en mogelijk zelfs bij de rechter. De
lezer aanspreken met ‘u’ verdient
daarom in veel gevallen de voor-
keur.

De ontvangstbevestiging
De ontvangstbevestiging is een
korte brief waarin u de sollicitant
kunt bedanken voor zijn belangstel-
ling voor uw organisatie en waarin
u hem kunt informeren over de pro-
cedure. 

Een voorbeeld:

Geachte  ..............,

Hartelijk dank voor uw sollicitatie
naar de functie van  ............... Wij
stellen uw belangstelling voor ons
bedrijf zeer op prijs. De komende
periode stellen we een selectie
samen van kandidaten die wij wil-
len uitnodigen. Binnen twee weken
hoort u van ons of wij u uitnodigen
voor een kennismakingsgesprek. 

Met vriendelijke groet,
Enzovoort.

De uitnodigingsbrief
Dat is de goednieuwsbrief in de
reeks. Kern van de brief is dat u een
kandidaat uitnodigt voor een oriën-
terend gesprek. Het is goed om in de
brief aan te geven met wie de sollici-
tant gaat spreken en wat hun func-
ties zijn. De sollicitant kan zich zo
beter voorbereiden op het gesprek
en de mogelijke vragen die hem
worden gesteld. 

Bijvoorbeeld:

Geachte  ..............,

De eerste selectie van kandidaten
voor de functie van  .............. is vol-
tooid. U bent een van de kandidaten
met wie we graag nader kennis wil-
len maken. Daarom nodigen wij u
uit voor een oriënterend gesprek
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Hoe hartelijk, vriendelijk, hoffelijk of voorkomend u ook wilt zijn, de sollici-
tatiecorrespondentie is een formele correspondentie.



met  .............. , (functie) en met
.............. (functie). 

Het gesprek vindt plaats op  ..............
om  .............. op het volgende adres
............... Als u op die datum verhin-
derd bent, wilt u dan zo spoedig
mogelijk contact opnemen voor een
nieuwe afspraak? 

Als u verdere vragen hebt kunt u
contact met mij opnemen. Zonder
tegenbericht rekenen wij op uw
komst. 

Met vriendelijke groet,
Enzovoort.

Afwijzingsbrieven per e-mail
Steeds meer werkgevers willen solli-
citatiebrieven alleen per e-mail ont-
vangen. Grote bedrijven streven
zelfs naar een volledig elektronische
sollicitatiecorrespondentie. 
De vraag die dan opkomt is: moet je
de afwijzing eigenlijk wel per e-mail
versturen? En als je vervolgens
besluit tot een afwijzing per mail, is
er de vraag hoe je de afwijzing for-
muleert en structureert. 

Brief of e-mail?
Steeds meer vacatureteksten staan
op internet en sollicitanten worden
verzocht via internet en e-mail te
reageren. Je zou zeggen, dan kun je
mensen ook via e-mail afwijzen.
Maar zo eenvoudig is dat toch ook
weer niet. Bedrijven moeten goed
overwegen waarvoor ze kiezen. Een
brief heeft twee grote voordelen:
1. Met de wijze waarop je een solli-

citant afwijst, laat je ook iets van
het bedrijf zien.

2. Het mes snijdt aan twee kanten.
Ook de sollicitant krijgt met een
brief op zijn huisadres de indruk
dat er serieus is omgegaan met
zijn sollicitatie.

Afwijzen per e-mail
Normaal gesproken structureer je
een brief anders dan een e-mailbe-
richt. Maar in dit geval zijn ze inwis-

selbaar. Niet de vorm is hier van
belang, maar de psychologie. De
structuur van de afwijzing helpt
namelijk mee om ervoor te zorgen
dat de lezer zich niet als persoon
afgewezen hoeft te voelen. In afwij-
zingsbrieven is het van belang de
lezer niet onnodig te kwetsen.

Structuur en inhoud
De boodschap van een afwijzing is
duidelijk: ‘U komt niet in aanmer-
king voor de functie.’ Dat is voor de
lezer slecht nieuws. In slecht-
nieuwsberichten is het verstandig
eerst een kleine buffer te plaatsen
voorafgaand aan het slechte nieuws
en het bericht positief af te sluiten. 
Als u deze drie elementen – hoe kort
ze ook zijn – alle drie een eigen ali-
nea geeft, krijgt de brief of in dit
geval de e-mail meer ‘body’. De lezer
ervaart dat als een signaal dat er
aandacht was voor zijn sollicitatie.
Wat je namelijk niet moet doen –
maar wat wel vaak gebeurt – is een
afwijzingsbericht schrijven van
slechts één korte alinea. 

1. De buffer
In de buffer kun je de relatie met de
sollicitant weer even aanhalen.
Bijvoorbeeld: ‘Op 16 januari hebt u
gesolliciteerd naar de functie van
bedrijfskundige. U kunt zich voor-
stellen dat er veel reacties waren op
de vacature.’ Met de tweede zin kan
de lezer al aanvoelen dat hij is afge-
wezen.

2. De afwijzing
Belangrijk is de lezer niet als per-
soon af te wijzen. Breng in de for-
mulering bijvoorbeeld tot uitdruk-
king dat er aandacht was voor de
sollicitatie. Bijvoorbeeld: ‘Bij de eer-
ste selectie hebben wij zorgvuldig
gekeken naar de opleiding, ervaring
en vaardigheden van de kandida-
ten.’ En vervolgens de pijlen niet
richten op de sollicitant zelf:
‘Andere kandidaten bleken beter
dan u te voldoen aan de functie-
eisen.’

Tips:
■ Gebruik geen woorden die de

teleurstelling bij de lezer ver-
sterken zoals ‘helaas’ of ‘tot
onze spijt’.

■ Vermijd negatieve woorden of
formuleringen als ‘u voldoet
niet aan de functie-eisen.’ Toch
is het verstandig om ook te ver-
melden dat de sollicitant niet
in aanmerking komt voor de
functie. Dat is helder. 

■ Wees duidelijk en beleefd,
maar verlies uzelf niet in lange
zinnen. 

3. De afsluiting
Als u de sollicitant nog iets te bie-
den heeft – zoals zijn sollicitatie in
portefeuille houden – is dat een
prima afsluiting. Doe dat alleen als
u ook een dergelijke portefeuille
hebt en als dat voor deze kandidaat
ook het geval is. Een andere mogelij-
ke positieve afsluiting is de sollici-
tant bedanken voor zijn brief, voor
zijn belangstelling voor uw bedrijf
en hem sterkte wensen bij het zoe-
ken naar een nieuwe werkkring. 

De afwijzing na een gesprek
Als u een gesprek hebt gehad met
een kandidaat is het de beste
gewoonte de kandidaat te bellen
over de beweegredenen hem of haar
af te wijzen. Dat is ook in het belang
van uw bedrijf: u laat zien dat u aan-
dacht hebt voor mensen. De brief of
de e-mail die daarop volgt, is niet
meer dan een formele bevestiging. 
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De structuur van de afwijzing helpt mee om ervoor te zorgen dat de lezer
zich niet als persoon afgewezen voelt.



Samenvatting
Bij elke brief die u als bedrijf stuurt

aan sollicitanten – of het nou gaat

om de ontvangstbevestiging, de

afwijzing of de uitnodiging – geeft u

een visitekaartje af. Veel van deze

brieven kunt u standaardiseren. Zo

laat u in ieder geval één gezicht zien

aan de arbeidsmarkt. Informeer de

sollicitanten zo goed mogelijk over de

procedure en over hun kansen.

Vacatures staan steeds meer op inter-

net en sollicitanten wordt vaak ver-

zocht via e-mail te reageren.

Bedrijven moeten de afweging

maken of ze voor e-mail kiezen of

voor een brief.
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Meer lezen over deze thematiek? Zie
onder meer in de Management Tools
Base de artikelen:
■ De vacaturetekst. Zorg dat de

beste kandidaten solliciteren
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■ Uw website als permanent wer-
vingsmedium (richtlijnen), R. van
den Berg

■ Employment branding: doordachte
en gestructureerde personeels-
werving (richtlijnen). J. Jacobs
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Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de inter-

nationale productketen waarin zij opereren. Hoe

bedrijven internationale ketenverantwoordelijkheid in

de praktijk kunnen brengen, verschilt. Het hangt af

van de diversiteit van hun productassortiment, hun

ambitieniveau, de complexiteit in hun keten(s) en

hun macht in die keten(s). Op basis van deze verschil-

len wordt in dit artikel een stappenplan beschreven

dat bedrijven een praktisch handvat biedt om keten-

verantwoordelijkheid te nemen in internationaal ver-

band. 

KETENVERANTWOOR-  
DELIJKHEID IN 
INTERNATIONAAL 
VERBAND
Een stappenplan

Door de voortschrijdende
mondialisering van de economie
worden ook de toeleveringske-
tens internationaler. Een steeds
groter deel van de productie
wordt uitbesteed aan bedrijven
in lagelonenlanden en vervol-
gens afgezet op de Westerse
markt. Deze internationalisering
van productketens heeft regel-
matig geleid tot heftige maat-
schappelijke kritiek. Westerse
bedrijven werden ervan beschul-
digd hun producten te hebben
vervaardigd met kinderarbeid of
te werken in landen die funda-
mentele mensenrechten schen-

den. Aanvankelijk was die maat-
schappelijke kritiek vooral
gericht op de grote multinatio-
nale bedrijven zoals Nike en
Ikea. Maar tegenwoordig voelen
ook kleinere, internationaal wer-
kende bedrijven de druk om
ketenverantwoordelijkheid te
nemen. Mede onder invloed van
deze maatschappelijke druk en
vanuit een eigen verantwoorde-
lijkheidsbesef voelt een groeiend
aantal bedrijven zich genood-
zaakt om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun productke-
ten. 14
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Duurzaam ondernemen
Hoe kunnen bedrijven die ketenver-
antwoordelijkheid organiseren?
Voor een groep van twaalf bedrijven
vormde deze vraag de aanleiding
om deel te nemen aan het program-
ma ‘Duurzaam ondernemen in
internationale context’. Dit pro-
gramma wordt uitgevoerd binnen
MVO Nederland (voorheen binnen
het Nationaal Initiatief Duurzame
Ontwikkeling - NIDO). MVO
Nederland stimuleert en onder-
steunt bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties bij
het invullen van hun maatschappe-
lijke rol in de samenleving. Dit doet
ze door kennis te delen en toeganke-
lijk te maken, door activiteiten te
organiseren en door samen te wer-
ken met partners 
(zie www.mvonederland.nl). 
Het programma ‘Duurzaam onderne-
men in internationale context’ loopt
van begin 2003 tot eind 2005 en
wordt gefinancierd door het
Ministerie van VROM. 
Bij het programma zijn twintig
bedrijven betrokken. Twaalf hiervan
richten zich op het thema ketenver-
antwoordelijkheid. Dit zijn: ABN
AMRO, AgroFair, AXA Stenman
Holland, Bijenkorf, Bloemenveiling
Aalsmeer, The Cookie Company,
Difrax, Koninklijke KPN,
Koninklijke Wessanen, Merison,
Rijnvallei en Simon Lévelt. Elk van
deze bedrijven voert twee jaar lang
een eigen project uit op het gebied
van ketenverantwoordelijkheid.
Tegelijkertijd wisselen de deelnemers
maandelijks ervaringen met elkaar
uit over de organisatie van ketenver-
antwoordelijkheid. Tot welke bevin-
dingen zijn zij gekomen? 

Organisatie van ketenverantwoor-
delijkheid
Hoe je als bedrijf ketenverantwoorde-
lijkheid organiseert, hangt van een
aantal factoren af. Het maakt aller-
eerst uit hoe divers en complex de
keten is waarin je als bedrijf werkt.

Bovendien is bepalend welk ambitie-
niveau je als bedrijf stelt. Wanneer
grote groepen bedrijven in de keten
erbij te betrekken dan wanneer hoge
standaarden worden vereist.
Wanneer de lat niet te hoog wordt
gelegd, is het gemakkelijker om een
grotere groep bedrijven in de keten
erbij te betrekken dan wanneer hoge
standaarden worden vereist.

De afzet van producten met hoge
standaarden, zoals Fairtrade-produc-
ten, is meestal gericht op een niche-
markt. Producten met minder hoge
standaarden bereiken eerder regu-
liere, ‘mainstream’-markten. Verder
speelt een belangrijke rol hoeveel
macht je als bedrijf hebt om het
gedrag van andere schakels in de
keten te beïnvloeden. 
Op basis van de ervaringen van de
twaalf genoemde bedrijven is een
stappenplan ontwikkeld om bedrij-
ven te ondersteunen bij het vormge-
ven van ketenverantwoordelijkheid
in internationaal verband. 
Leidraad van dit stappenplan zijn
verschillen in de vier genoemde fac-
toren: diversiteit van het productas-
sortiment, ambitieniveau, com-
plexiteit in de keten en macht in de
keten. 

Stappenplan 

Stap 1: Mate van diversiteit
Allereerst dient u de mate van diver-
siteit van het productassortiment te
bepalen.
a.  Koopt u een grote diversiteit aan

producten in? 
b.  Bent u onderdeel van één of een

beperkt aantal productketens? 

Indien a: ga naar stap 2.
Indien b: ga naar stap 3.

Stap 2: Divers productassortiment
Formuleer een ethische gedragscode
en een daarop gebaseerde checklist
voor een maatschappelijk verant-
woord inkoopbeleid. Vraag uw

(belangrijkste) toeleveranciers om
deze gedragscode te ondertekenen
en de checklist in te vullen. Indien
nodig of gewenst, laat audits uitvoe-
ren bij toeleveranciers. 
Toelichting. Een bedrijf dat een groot
assortiment aan producten inkoopt,
heeft met vele en zeer uiteenlopen-
de toeleveranciers te maken.
Voorbeelden hiervan zijn ABN
AMRO, de Bijenkorf en Merison
(non-foodleverancier van Albert
Heijn). Voor deze bedrijven is het
een bijna onmogelijke opgave om al
die ketens in kaart te brengen, laat
staan om te auditen in hoeverre zij
duurzaam (ook wel genoemd) maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men. 
Maar hoe zijn de deelnemers aan
het programma in deze situatie dan
te werk gegaan? Om te beginnen
hebben de drie genoemde bedrijven
een ethische gedragscode geformu-
leerd. Daarop baseerden zij een
checklist voor een maatschappelijk
verantwoord inkoopbeleid.
Vervolgens vroegen zij hun belang-
rijkste toeleveranciers de gedragsco-
de te ondertekenen en de checklist
in te vullen. Het controleren van de
betrouwbaarheid van de gegeven
antwoorden bleek een te tijdroven-
de (en dus kostbare) zaak te zijn.
Om toch een controle in te bouwen,
hebben sommige bedrijven een
begin gemaakt met het selecteren
van een aantal toeleveranciers. Het
ging vooral om toeleveranciers die
risicovolle of mogelijk maatschap-
pelijk ongewenste activiteiten uit-
voeren, of om toeleveranciers die
sterk verbonden zijn met de naam
van het bedrijf (bijvoorbeeld het
eigen label van de Bijenkorf). Door
je als bedrijf te beperken tot een
geselecteerde groep toeleveranciers
is het wel mogelijk om te controle-
ren of deze toeleveranciers zich hou-
den aan de gewenste gedragsregels.

Stap 3: Niche of mainstream
Richt u zich in de productketen op:
a.  een nichemarkt?
b.  een mainstreammarkt?

Indien a: dan kunt u hoge standaar-
den aanhouden op milieugebied en
sociaal gebied. 
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Als je ambitieuze standaarden nastreeft op milieugebied en op sociaal
gebied, is het moeilijker om toeleveranciers mee te krijgen. In dit geval
start je met een beperkte, geselecteerde groep leveranciers.



Indien b: dan kunt u beter werken
met standaarden die in de loop der
tijd aangescherpt worden.

Toelichting. Als je ambitieuze stan-
daarden nastreeft op milieugebied
en sociaal gebied in de keten, is het
moeilijker om toeleveranciers mee
te krijgen. Zonder goede begeleiding
en training lukt dat niet. Dit bete-
kent dat je als bedrijf in zo’n geval
start met een beperkte, geselecteer-
de groep leveranciers. Een goed
voorbeeld hiervan is Simon Lévelt
(zie kader). Door de hoge standaar-
den en intensieve samenwerking
met een geselecteerde groep produ-
centen profileert Simon Lévelt zich
in een nichemarkt. 

Om de mainstreammarkt te berei-
ken, kunnen de standaarden meest-
al niet te hoog zijn, zeker niet in de
beginfase. Voldoende producenten
moeten namelijk in staat zijn om
zich geleidelijk te conformeren aan
steeds strengere eisen op milieuge-
bied en sociaal gebied. Het MPS-ini-
tiatief in de sierteelt vormt een goed
voorbeeld hoe een dergelijke aan-
passing van een grote groep produ-
centen mogelijk is (zie kader). 

Stap 4: Complexiteit
Bepaal voor welke schakel(s) in de

productketen u maatschappelijke
verantwoordelijkheid wilt/kunt
nemen, rekening houdend met de
complexiteit van de keten.
Toelichting. Vaak is een internationa-
le productketen zo complex dat het
onmogelijk is om alle schakels in
die keten op één lijn te krijgen. Een
bedrijf zal dan zelf prioriteiten moe-
ten stellen met wie samenwerking
in de keten wordt opgezet. Om de
grenzen van ketenverantwoordelijk-
heid vast te stellen, hebben de aan
het programma deelnemende
bedrijven gebruik gemaakt van het
advies van het Global Reporting
Initiative (GRI). GRI beveelt aan om

ketenverantwoordelijkheid te
nemen daar waar je dit als bedrijf
kunt doen en kunt beheersen. Als
de controle van het bedrijf op activi-
teiten in de keten groot is en het
bedrijf dus de macht heeft om de
keten te sturen, dan is ook haar ver-
antwoordelijkheid groter. Een voor-
beeld hiervan vormt het gebruik
van koeriersdiensten door ABN
AMRO in Brazilië (Banco Real) (zie
kader). 

Is er wel sprake van invloed in de
keten maar niet van daadwerkelijke
controlemogelijkheden, dan is de
verantwoordelijkheid van het
bedrijf beperkter. Daarnaast is een
belangrijk criterium of de activitei-
ten in de keten risicovol zijn en tot
grote negatieve effecten kunnen lei-
den. Naarmate dit meer het geval is,
zal de verantwoordelijkheid van het
bedrijf navenant toenemen. Het
blijft echter een afweging van elk
bedrijf zelf waar het de exacte gren-
zen van zijn verantwoordelijkheid
trekt. De geloofwaardigheid van
dergelijke keuzes naar de buitenwe-
reld neemt toe indien bedrijven
transparant communiceren over
deze keuzes.

Stap 5: Macht
Bent u als bedrijf in staat om (even-
tueel in samenwerking met een
beperkt aantal invloedrijke spelers)
aan uw toeleveranciers en/of andere
bedrijven in de productketen stan-
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MPS: mainstreammarkt
De Stichting MPS (voorheen
genoemd Milieu Programma
Sierteelt) is in 1995 opgericht.
Aanleiding was de druk van milieu-
organisaties uit met name
Duitsland en Nederland om de sier-
teelt uit milieuoogpunt te verbete-
ren. Omdat 65 procent van de
wereldbloemenhandel via
Nederland gaat, hadden de twee
grote Nederlandse veilingen er
belang bij om deze kritiek op ver-
antwoorde wijze te pareren. De
bloemenwereld bestaat uit hoofd-
zakelijk kleine ondernemingen die
via de groothandel aan veilingen
verkopen; deze verkopen ze door
aan groothandelaren, supermark-
ten en de kleine detailhandel. 
De door MPS opgestelde aanpak is
erop gericht de productiewijze stap
voor stap duurzamer te maken in
samenwerking met een grote
groep telers. Binnen het MPS-sys-
teem worden verschillende presta-
tieniveaus onderscheiden die
gekoppeld zijn aan specifieke stan-
daarden. Telers kunnen op die
manier hun eigen ambitieniveau
stellen. Om naleving van de stan-
daarden te kunnen controleren,
moeten de telers een registratie-
systeem bijhouden en worden er
onafhankelijke auditors ingezet. In
Nederland nemen 4500 van de
7000 telers deel aan MPS. Zo’n 60
à 65 procent van de veilingomzet is
gecertificeerd. 

Koeriersdienst van 
ABN AMRO
In Brazilië maakte de Banco Real
veel gebruik van koeriersdiensten.
Die waren niet verzekerd en droe-
gen geen helmen. De directeur van
Banco Real is sterk maatschappelijk
bewust en heeft bepaald dat het
bedrijf alleen met koeriersdiensten
wil werken die verzekerde werkne-
mers hebben en valhelmen ver-
plicht stellen. ABN AMRO heeft uit-
eindelijk zelf een dienst opgezet
samen met een lokale koeriers-
dienst die het alleenrecht van ver-
voer voor de Banco Real heeft
gekregen.

Simon Lévelt: niche-
markt
Simon Lévelt is actief op de biologi-
sche markt van koffie en thee. Het
bedrijf heeft rechtstreeks contact
met de producenten zonder tussen-
handel. Dit leidt tot een kortere
productketen. De producenten wor-
den intensief begeleid om hun pro-
ductiemethoden te verbeteren.
Daarnaast worden ze financieel bij-
gestaan en krijgen zij zelfs sociale
voorzieningen. Het bedrijf maakt
gebruik van een aantal (hoge)
standaarden, zoals Max Havelaar
en Demeter. Om te zorgen dat pro-
ducenten zich hieraan houden,
worden zij door onafhankelijke
bureaus geaudit. De kosten daar-
voor moeten de producenten
meestal zelf betalen. 



daarden op te leggen? Zo ja, dan
kunt u het initiatief nemen om
ketenverantwoordelijkheid te orga-
niseren. Indien nee, zoek dan bij
voorkeur aansluiting bij een
invloedrijke organisatie die keten-
verantwoordelijkheid kan helpen
organiseren. Is dit niet mogelijk,
selecteer dan een beperkt aantal
belangrijke toeleveranciers, waar-
mee u samenwerking opzet op het
gebied van ketenverantwoordelijk-
heid

Toelichting. Cruciaal voor de organi-
satie van ketenverantwoordelijk-
heid is in hoeverre het bedrijf dat
het initiatief neemt de macht heeft
om aan toeleveranciers voorwaar-
den te stellen. In het eerdergenoem-
de voorbeeld van MPS hadden de
twee veilingen zoveel invloed dat zij
de telers in het proces meekregen.
Om dit proces te organiseren werd
een aparte organisatie (‘MPS’) op
afstand opgericht. Ook Simon
Lévelt had voldoende gezag om pro-
ducenten aan zich te binden.

Samen sterk
In veel gevallen hebben bedrijven
niet zo’n grote invloed dat zij de
keten kunnen regisseren. Dit geldt
bijvoorbeeld voor bedrijven zoals
Difrax (producent van babyartike-
len) en Axa Stenman (producent
van ondermeer hang- en sluitwerk
en fietssloten). Zij hebben respectie-
velijk ongeveer veertig en tien toele-
veranciers in China. Een deel van
het werk wordt daar weer verder
uitbesteed, wat controle nog moei-
lijker maakt. Omdat Difrax en Axa
Stenman niet de enige afnemers
zijn, kunnen de toeleveranciers hun
inkoopvoorwaarden in principe
negeren als het hen te lastig wordt.
Om de toeleveranciers toch aan
bepaalde maatschappelijke voor-
waarden te binden, heeft Difrax alle
veertig bedrijven bezocht en haar

inkoopvoorwaarden voorgelegd. In
dit geval waren allen gelukkig
bereid hun medewerking te verle-
nen. Tegelijkertijd heeft Difrax zich
aangesloten bij BSCI (Business
Social Compliance Initiative), een
uit de detailhandel voortgekomen
initiatief. Via dit initiatief worden
op basis van een bepaalde kwali-
teitsstandaard audits gecoördineerd
bij toeleveranciers. Deze audits wor-
den gedaan door onafhankelijke
bureaus. Vaak worden de kosten
hiervan verhaald op de toeleveran-
ciers. Voor Difrax is het voordeel dat

zij als klein bedrijf niet zelf het wiel
hoeft uit te vinden en kan meeliften
op de auditingkennis van BSCI.
Bovendien kan door krachten te
bundelen worden voorkomen dat
toeleveranciers in opdracht van ver-
schillende van hun afnemers tel-
kens weer door andere auditors
worden bevraagd. Helaas zijn er nog
maar weinig sectorspecifieke, secto-
roverstijgende of multi-stakeholde-
rinitiatieven genomen die net als bij
Difrax ondersteuning bieden bij het
organiseren van ketenverantwoor-
delijkheid.
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Het blijft een afweging van elk
bedrijf zelf waar het de exacte
grenzen van zijn verantwoorde-
lijkheid trekt.

Stappenplan ketenverantwoordelijkheid in 
internationaal verband

Stap 1: Bepaal de mate van diversiteit van het productassortiment.
a. Koopt u een grote diversiteit aan producten in? Ga naar stap 2.
b. Bent u onderdeel van één productketen? Ga naar stap 3.

Stap 2: Formuleer een ethische gedragscode en een daarop gebaseerde check-
list voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid. Vraag uw (belangrijk-
ste) toeleveranciers deze gedragscode te ondertekenen en de checklist in te
vullen. Laat indien nodig audits uitvoeren bij toeleveranciers die risicovolle of
mogelijk sociaal ongewenste activiteiten uitvoeren.

Stap 3: Richt u zich in de productketen op:
a. een nichemarkt?
b. een mainstreammarkt? 

Indien a, dan kunt u hoge standaarden aanhouden op milieugebied en sociaal
gebied.
Indien b, dan kunt u beter werken met standaarden die in de loop der tijd
hoger worden.

Stap 4: Bepaal voor welke schakel(s) in de productketen u maatschappelijke
verantwoordelijkheid wilt/kunt nemen, rekening houdend met de complexiteit
van de keten.

Stap 5: Bent u als bedrijf in staat om (eventueel in samenwerking met een
beperkt aantal invloedrijke spelers) aan uw toeleveranciers en/of andere
bedrijven in de productketen standaarden op te leggen?
Indien ja, dan kunt u het initiatief nemen om ketenverantwoordelijkheid te
organiseren.
Indien nee, zoek dan bij voorkeur aansluiting bij een invloedrijke organisatie
die ketenverantwoordelijkheid kan helpen organiseren. Is dit niet mogelijk
selecteer dan een beperkt aantal belangrijke toeleveranciers, waarmee u
samenwerking opzet op het gebied van ketenverantwoordelijkheid.
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Alle producten 
voor de manager

Tijdschriften, nieuwsbrieven, boeken, internet-

bases én actuele aanbiedingen voor de manager.

Overtuig uzelf en surf snel naar:

www.KluwerManagement.nl/shop

Online shoppen zonder verzendkosten?
www.KluwerManagement.nl/shop

Online shoppen zonder verzendkosten?
www.KluwerManagement.nl/shop
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Meer lezen over deze thematiek? Zie
onder meer in de Management Tools
Base het artikel:
■ Supply chain management (check-

list), H.S.J. Robben, J.A.A. van der
Veen, E. Oging

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nl

Samenvatting
Door de voortschrijdende globalise-

ring van de economie worden ook de

toeleveringsketens steeds internatio-

naler. Hiermee neemt de verantwoor-

delijkheid van bedrijven voor hun

internationale productketen toe. Hoe

bedrijven die verantwoordelijkheid

vormgeven, is afhankelijk van ver-

schillende factoren. Bij een groot pro-

ductassortiment is een ethische

gedragscode en een daarop gebaseer-

de checklist voor een maatschappelijk

verantwoord inkoopbeleid een stap in

de juiste richting. Als het bedrijf

onderdeel is van één productketen en

zich richt op een nichemarkt, dan

kan het hoge standaarden aanhou-

den op het gebied van milieu en soci-

aal beleid. Ook de macht van een

bedrijf in de productketen bepaalt de

wijze waarop ketenverantwoorde-

lijkheid georganiseerd kan worden.

Het artikel beschrijft een stappenplan

voor bedrijven om ketenverantwoor-

delijkheid vorm te geven. 

Conclusie
De wijze waarop bedrijven keten-
verantwoordelijkheid in internatio-
naal verband kunnen organiseren,
verschilt sterk. Het hierboven be-
schreven stappenplan biedt bedrij-
ven houvast bij het vormgeven van
die ketenverantwoordelijkheid. Met
behulp van dit stappenplan kunnen
zij pro-actief aan de slag gaan om
hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheid in internationale product-
ketens in de praktijk te brengen.
Veel bedrijven kunnen dit echter
niet alleen. Samenwerking tussen
bedrijven en met sectorspecifieke,
sectoroverstijgende of multistake-
holderorganisaties, is dan noodzake-
lijk.

NOOT
1. De Global Reporting Initiative (GRI) is
een multistakeholderorganisatie die interna-
tionale richtlijnen heeft ontwikkeld voor ver-
slaggeving over de prestaties van bedrijven
op het gebied van duurzaam ondernemen. 
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Dit artikel is bedoeld voor leidinggevenden die hun

medewerkers (gaan) coachen. Coaching kan een zeer

effectief managementinstrument zijn. Heldere, con-

crete doelen en een gestructureerde aanpak zijn

onmisbaar voor een effectief coachingtraject. 

COACH UW 
MEDEWERKERS
Een praktisch model

Coaching is een zeer krachtig lei-
dinggevend instrument, mits
toegepast in de juiste situaties en
op de juiste wijze. Coaching is
een instrument waarbij de lei-
dinggevende de gecoachte aller-
eerst stimuleert zelf zijn vraag of
probleem te analyseren, vervol-
gens helpt zijn opties in beeld te
krijgen en als laatste stimuleert
om op grond van deze opties
keuzes te maken en deze in
actietermen om te zetten. 
Coaching heeft als eerste doel de
gecoachte meer bewustzijn van
zijn eigen mogelijkheden te
geven. Het tweede doel is de
gecoachte de verantwoordelijk-
heid te geven deze mogelijkhe-
den te benutten.
Wilt u als leidinggevende succes-
vol coachen, dan dient u gestruc-
tureerd te werk te gaan. In dit
artikel presenteren we een struc-
tuur voor een coachingtraject.
Deze structuur heeft de vorm
van een praktisch faseringsmo-
del. Daarnaast komt de vraag
aan de orde in welke situaties
een coachende leiderschapstijl
geschikt is.
Coaching is geen wondermiddel
dat werkt tegen elke leider-
schapskwaal. Het is een illusie te
denken dat u met een coachende
leiderschapsstijl al uw leidingge-
vende taken kunt vervullen. 

Coaching in fasen
Een goed coachingtraject bestaat
uit vier fasen. 
Fase 1: Contract- en doelenfase.
Fase 2: Realiteitstoetsingsfase.
Fase 3: Optiefase.
Fase 4: Actiefase.

Parallel aan deze fasen lopen de
begrippen verantwoordelijkheid
en bewustzijn. Deze begrippen
spelen in elke fase een rol. Aan
het eind van het traject bereikt u
concrete resultaten. Het figuur
maakt dit inzichtelijk.

Fase 1: Contract- en doelenfase
In deze fase sluit u een contract
met de gecoachte. Dit contract
bestaat uit een aantal afspraken
over de volgende zaken:
■ wat verwacht de gecoachte? 
■ welk doel heeft de gecoach-

te bij de vraag om
coaching? 

■ welke rol heeft de gecoach-
te voor u in gedachten?

■ onder welke voorwaarden
wilt u coachen? 

De meeste gecoachten hebben
moeite deze vragen te beant-
woorden. Vooral de vraag naar
de doelen van de gecoachte is
een lastige. Vaak leidt dit tot zeer
abstracte antwoorden. De
gecoachte stelt bijvoorbeeld dat

Ton Koot is organisatiesocioloog.

Sinds1984 houdt hij zich bezig met

trainingen en coaching. De laatste

jaren als directeur van KMO Advies in

Amsterdam. Hij geeft trainingen in

coaching en organiseert in-company

workshops over dit onderwerp. 

E-mail: info@kmo-advies.nl of kijk op

www.kmo-advies.nl. 

TON KOOT
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hij: ‘meer inzicht wil verwerven in
het eigen functioneren’. De grote
valkuil is dat u deze abstracte ant-
woorden accepteert en daarmee tot
doelen bombardeert. De kans
bestaat dat het coachingproces
vanaf dit moment structuurloos en
inhoudsloos verloopt. Bovendien is
de kans groot dat de gecoachte aan
het eind van het traject zegt dat hij
nog niet al zijn doelen heeft gereali-
seerd. Niet zo gek natuurlijk: ‘meer
inzicht verwerven in het eigen func-
tioneren’ is een oneindig proces en
dus per definitie nooit af. 

Doelen definiëren
Hoe komt u tot goede doelen voor
uw coaching? Doelen van het
coachingtraject moeten aan voor-
waarden voldoen. Coachingdoelen
zijn: 
■ specifiek: aan het begin van het

traject is precies duidelijk wat
de gecoachte aan het eind gere-
aliseerd moet hebben;

■ toetsbaar: u heeft beiden helder
voor ogen wanneer de
coaching een succes is;

■ uitdagend maar realistisch gefor-
muleerd: iedereen gaat nu een-
maal iets harder lopen voor
doelen die realistisch zijn,
maar tegelijkertijd wel de nodi-
ge inspanning vereisen;

■ positief geformuleerd: dit bete-
kent dat u de woorden ‘minder’
en ‘niet’ moet schrappen. De
doelstelling: ‘Ik wil minder
agressief reageren als iemand
kritiek op mij heeft’ wordt dan

‘Ik wil de vaardigheid verwer-
ven om in situaties waarin
iemand mijn werk bekritiseert
rustig te blijven, de kritiek op
waarde te beschouwen, en een
duidelijke en eerlijke reactie
geven’.

■ tijdgebonden en traceerbaar: op
een tijdslijn geeft u aan welk
deel van het doel op welk tijd-
stip is gerealiseerd;

■ opgeschreven en vastgelegd in een
contract.

In het contract definieert u verder
waar en wanneer u bij elkaar komt
en formuleert u de condities die u
stelt aan het gesprek of de gesprek-
ken. 
De ervaring leert dat het soms moei-
te kost om aan het begin van een
coachingtraject een concreet doel te
formuleren. Maar het is altijd de
moeite waard om het te doen.
Doelen werken nu eenmaal als mag-
neten, je vliegt ernaar toe!

Fase 2: Realiteitstoetsing
In deze fase staat de feitelijke en
gevoelsmatige situatie van de
gecoachte centraal. De focus ligt op
de feitelijke situatie van de gecoach-
te: zijn problemen, zijn kansen, zijn
gevoelens en gedachten. In deze fase
gebruikt u uw luistervaardigheden.
U vraagt door, stelt open en eerlijke
vragen, vat samen, ordent en reflec-
teert. En u confronteert uw
gesprekspartner als u meent tegen-
strijdigheden in zijn verhaal te
horen. Een voorbeeld: ‘Je zegt dat je

bijna geen kansen krijgt om...
Tegelijkertijd zeg je dat je verschil-
lende malen bent gevraagd om deel
te nemen in projecten. Hoe zit dat?’
Geef de gecoachte als u confronteert
wel de gelegenheid en tijd om na te
denken en tot een antwoord te
komen. In de praktijk is het nuttig
om vragen te stellen over de volgen-
de aspecten.
■ Wat gebeurt er feitelijk in de

werksituatie? 
■ Wat gaat er door de gecoachte

heen als hij in deze situatie ver-
zeild raakt? Welke gevoelens
en gedachten komen er bij
hem op?

■ Wat doet de gecoachte? 
■ Welk vaardigheden bezit hij

wel en welke niet of onvol-
doende? 

■ Welke patronen herkent de
gecoachte? 

Aan het eind van deze fase heeft de
gecoachte een compleet beeld van
zijn eigen realiteit. Hij ziet zijn
gevoelens, gedachten en reacties in
een realistisch perspectief en is
open voor de volgende fase: ‘Welke
opties heb ik?’
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Het begrip coaching is in het
dagelijks taalgebruik behoorlijk
verwaterd. Immers, bijna iedere
voetbal- of tennistrainer heet
tegenwoordig coach, ook al heeft
zijn stijl van leidinggeven niets
met coachen te maken.

Realiteits-

toetsingContract en doelen Opties Acties Resultaten

Bewustzijn

Verantwoordelijkheid

Figuur 1. Coachingmodel



Fase 3: Opties
In deze fase verwerft de gecoachte
inzicht in zijn opties. Vaak wil de
gecoachte snel door deze fase heen.
Vooral als hij gewend is snel in actie
te komen bij problemen. Als u te
weinig tijd besteedt aan deze fase,
loopt u de kans dat u de hoeveel-
heid opties te beperkt houdt.
Om straks een goede keuze te kun-
nen maken, stimuleert u de
gecoachte een breed pallet van
mogelijkheden te schetsen. In de
praktijk blijkt het scenariodenken
goed te werken. Het scenariodenken
staat hier voor het volgende:
■ u vraagt de gecoachte welke

opties hij ziet;
■ u zet deze opties op een rijtje,

eventueel clustert u de opties
in logische categorieën;

■ vervolgens vraagt u aan de
gecoachte voor elke optie of
categorie de belemmerende en
bevorderende factoren te
benoemen;

■ ten slotte vraagt u aan de
gecoachte wat in zijn ogen de
gevolgen zijn van een keuze
voor elke optie.

Zo komt u samen tot verschillende
scenario’s. Een voorbeeld van een
scenario:
‘Als ik kies voor het projectleider-
schap van project A, dan betekent
dit dat ik rekening moet houden
met tegenwerking van afdeling …
Deze afdeling wil graag ... als pro-
jectleider. In mijn voordeel werkt
dat ik mij gesteund weet door de
medewerkers van mijn eigen afde-
ling en het management. Een keuze
voor dit projectleiderschap betekent
dat ik mij moet terugtrekken uit
project V en naar een opvolger moet
zoeken. Aangezien ik mij verder als
projectleider wil professionaliseren,
past project A wel goed in mijn
loopbaanpad. Een mogelijke belem-
mering is de impact die een keuze
voor het projectleiderschap heeft op
mijn thuissituatie. Ik zal voor pro-
ject A vaker een paar dagen van
huis zijn. Mijn partner zal mij dus
moeten steunen. Zo niet, dan heeft
deze optie wat mij betreft weinig
zin.’
Het is belangrijk om aantekeningen

te maken van de opties! De kans
bestaat dat de gecoachte straks door
de bomen het bos niet meer ziet. En
dan is het handig als u het bos weer
kunt tekenen. Het is nu tijd voor de
gecoachte om keuzes te maken.
Actie!

Fase 4: Acties 
De gecoachte maakt een keuze uit
de opties en definieert welke acties
hij gaat ondernemen om tot zijn
doelen en dus zijn resultaten te
komen.
Een enkele keer komt het voor dat
de gecoachte ondanks het vooraf-
gaande traject toch niet kan kiezen.
In die gevallen doet u er goed aan
bij de gecoachte af te tasten waar-
door dat komt. Meestal blijkt dan
dat u toch iets uit een andere fase
heeft laten liggen of onvoldoende
onderzocht heeft. U gaat dan
natuurlijk terug naar de betreffende
fase en werkt vervolgens weer naar
de actiefase. 
Heeft de gecoachte wel een keuze
gemaakt, dan is het zaak goede
afspraken met hem te maken. In de
eerste plaats over zijn specifieke
taken. Met andere woorden: wat
gaat hij nu precies doen en hoe gaat
hij dat realiseren? In de tweede
plaats over zijn verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden.
Verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden gaan altijd samen. U kunt bij-
voorbeeld niet de gecoachte verant-
woordelijk maken voor het realise-
ren van een plan van aanpak voor
een nieuw project, zonder dat hij
met deskundigen in uw organisatie
mag gaan praten. In de derde plaats
over de randvoorwaarden en vereis-
ten die u wilt stellen aan de invul-
ling van de acties. Hoeveel geld mag
het bijvoorbeeld allemaal gaan kos-
ten en wanneer moet het klaar zijn?
De volgende stap spreekt voor zich.
De gecoachte komt in actie en boekt
resultaten. En als extra winst voor
u: u heeft er een zeer gemotiveerde
medewerker bij.

In welke situaties is coaching
geschikt?
Er zijn twee belangrijke indicatoren
om te bepalen of coaching in een
bepaalde situatie een geschikt in-
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MANAGEMENTINFO
OP NIVEAU

Wilt u als manager breed 
geïnformeerd worden? Niet alleen
op uw eigen vakgebied, maar ook
over andere bedrijfsdisciplines.

Met Management Executive gaat
u goed voorbereid in gesprek met

collega-managers. Deze unieke
combinatie van een tijdschrift 

en online database biedt manage-
mentinformatie op het gebied van
hrm, operations, ict, financiën,

marketing en innovatie.  

Ik wil:
kunnen meepraten over alle bedrijfs-
disciplines
alle managementinfo bij de hand
een nog betere visie vormen
een onderbouwde mening kunnen
geven

Ja, ik wil GRATIS kennismaken met
Management Executive:

ik ontvang een proefnummer van het
tijdschrift
ik heb een maand lang onbeperkt
toegang tot de online database

Voor één maand management
informatie betaalt u niets!

Ontvangen wij binnen één maand na
ontvangst van het tijdschrift geen tegen-
bericht van u, dan gaan wij ervan uit dat
u uw abonnement wilt verlengen. Bij het
proefnummer ontvangt u een brief met

een annuleringsmogelijkheid. Een 
jaarabonnement (6x een tijdschrift en

onbeperkt toegang tot de online databa-
se) kost € 152,- (incl. BTW). 

Vraag een gratis 
proefabonnement aan:

www.kluwermanagement.nl/shop



strument is. De eerste indicator is de
tijdsspanne. U moet namelijk voor
coaching voldoende tijd hebben. Als
u die niet heeft, dan is coaching
geen gepaste stijl van leidinggeven.
De tweede indicator is de taakvol-
wassenheid van uw medewerker.
Wat was het gedrag en de houding
van uw medewerker in het verleden
in vergelijkbare situaties? Is hij
meestal zelfstandig in staat om
functioneringsvragen op te lossen?
Of heeft hij juist veel aanwijzingen
nodig? In het laatste geval is
coaching misschien niet de gepaste
stijl. Coaching vraagt nu eenmaal
om een houding en gedrag van uw
medewerker waaruit blijkt dat hij
verantwoordelijkheid wil nemen.
En het vraagt van uw medewerker
dat hij in staat is te reflecteren op
het eigen gedrag om zo tot meer
zelfinzicht te komen. U moet dus
van tevoren inschatten hoe groot
het verantwoordelijkheidsgevoel en
het zelfinzicht van uw medewerker
zijn. 

Tot slot
Natuurlijk heeft u niet alleen een
gestructureerde aanpak nodig om
succesvol te coachen. Coachen ver-
eist meer dan werken met een gefa-
seerd coachingmodel. Het vereist
ook gespreksvaardigheden. Zo moet
u in staat zijn goede en relevante
vragen te stellen. Bovendien dient u
het nodige reflectieve vermogen te
hebben zodat u de kern van het
betoog goed kunt weergeven en ver-
woorden. 
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Meer lezen over deze thematiek? Zie
onder meer in de Management Tools
Base de artikelen:
■ Het coachingsraam: coachen als

strategische activiteit (model), 
J. Naber en M. Paulen 

■ Het voeren van coachinggesprek-
ken (checklist) 

■ De emotioneel intelligente coach
(veranderingsinstrument), 
A.H.E. van der Aa, J.P.G. van den
Beuken

■ Teamleiderschap en coaching
(checklist)

■ De Big Five: de vijf belangrijkste
persoonskenmerken in arbeidssi-
tuaties (model), T. Koot
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Samenvatting
Coaching is een krachtig leidingge-

vend instrument waarbij de gecoach-

te meer inzicht verwerft in zijn eigen

mogelijkheden. Een succesvol

coachingtraject verloopt in fasen. In

de eerste fase wordt met de gecoachte

een contract afgesloten waarin ver-

wachtingen, rollen en concrete, toets-

bare doelen worden vastgelegd. In de

tweede fase staat realiteitstoetsing

centraal: wat is de feitelijke situatie

van de gecoachte? In de derde fase

dient de gecoachte al zijn opties te

schetsen, inclusief de consequenties

die een keuze voor elke optie heeft.

Tenslotte maakt de gecoachte een

keuze en gaat over tot actie. Van lei-

dinggevenden vereist dit traject goede

gespreksvaardigheden, voldoende tijd

en een reflectief vermogen. 
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Hoewel een individu ook in zijn eentje
creatief kan zijn, gaan we hier vooral
in op creativiteitssessies met meerdere
personen. In deze sessies spelen ver-
schillende mechanismen een rol; ze
beïnvloeden het groepsproces en de uit-
eindelijke resultaten van de groep. 

Samenstelling van de groep
Al bij de voorbereiding van een cre-
atieve sessie kan invloed worden
uitgeoefend op de resultaten door
de samenstelling van de groep. In
veel gevallen bestaat de groep uiter-
aard uit direct betrokkenen, maar
afhankelijk van de te bereiken doe-
len kan ze worden aangevuld met
personen die de resultaten positief
kunnen beïnvloeden. Zoals in het
vierde artikel van deze reeks al is
besproken, hebben alle deelnemers
met hun natuurlijke rollen een
bepaalde inbreng. Het is aan de faci-
litator om – in samenspraak met de
opdrachtgever – de groep zo opti-
maal mogelijk samen te stellen. De
groep uit het bedrijf of de organisa-
tie wordt zó gekozen dat een breed
draagvlak in de organisatie wordt
verkregen – vooral bij degenen die
het meest bij het probleem zijn
betrokken. 
Daarnaast worden in sommige
gevallen externe deskundigen inge-
zet, zodat er tijdens de sessie al over
vakkundige kennis kan worden
beschikt. In andere sessies is het
juist raadzaam gebruik te maken
van niet deskundige externen, om
een zo breed mogelijk assortiment
aan ideeën te verzamelen.

Kennismaking en groepsvorming
Als de hierboven geschetste groep
met de sessie begint, is het de taak
van de facilitator om de deelnemers
voorzover nodig met elkaar kennis
te laten maken. Immers: een verza-
meling individuen vormt nog geen
groep. De kennismaking biedt de
facilitator ook een goede gelegen-

heid de groep kennis te laten maken
met creativiteitsmethodieken (zie
bijvoorbeeld het artikel ‘Anders ken-
nismaken’, Management Tools,
december 2001).
Groepsvorming is een proces dat
altijd speelt als mensen gezamenlijk
een specifieke opdracht moeten ver-
vullen. Zo ook bij een creativiteits-
sessie, waarin een probleemsituatie
moet worden opgelost. Aftasten, uit-
proberen, regels en voorwaarden
bespreken of bediscussiëren, rol en
macht bepalen en eigenbelang voor-
opstellen zijn alle elementen die in
de beginfase en daarna naar voren
kunnen komen. Het is de taak van
de facilitator dit geheel in goede
banen te leiden. Om dit complexe
geheel van groepsinteracties te stu-
ren heeft de facilitator de beschik-
king over enkele hulpmiddelen. 
■ Ten eerste worden tijdens de

sessie spelregels gehanteerd
(zie deel 6) die het gewenste
gedrag een duidelijke richting
geven.

■ Ten tweede maakt de facilita-
tor gebruik van een van tevo-

ren opgesteld en met de
opdrachtgever besproken pro-
gramma, zodat het proces in de
tijd is te sturen en de groep
weet wat van haar wordt ver-
wacht.

■ Ten slotte wordt aan het begin
van de sessie afgesproken wat
ieders rol en taak is.

Ondanks deze hulpmiddelen moet
de facilitator continu de vinger aan
de pols houden. Hoe vormt de groep
zich? Werkt men goed samen?
Komt iedereen voldoende aan bod?
Wordt van ieders kwaliteiten
gebruik gemaakt? Wordt er geen
verborgen agenda gehanteerd of
macht uitgeoefend?

Het groepsvormingsproces kan
schematisch worden weergegeven
(zie figuur 2). De verschillende fasen
worden bij iedere groepstaak door-
lopen. Natuurlijk is het geen sta-
tisch, maar een iteratief proces. De
verschillende fasen kunnen dan ook
bij verschillende taken of opdrach-
ten terugkomen.
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CREATIVITEIT IN GROEPEN
Het creativiteitsproces (deel 6)

Werken met groepen

Groepsproces

Samenstelling van de groep

Diversiteit in de groep (KAI)

Bekenden

Onbekenden

Diverse fasen

Groepsvorming

Groepsdynamiek

Tegenstrijdige belangen

Wat kan je tegenkomen

Kennismaking

IJsbrekers

Gedeeld resultaat, groepsresultaat

Spelregels

Commitment

Weerstanden
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Figuur 1. Mindmap groepsproces
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De groep in de verschillende fasen
van het proces
De sessiedeelnemers zullen in de ver-
schillende fasen van het proces ver-
schillend gedrag vertonen. Dat heeft
alles te maken met de natuurlijke
rollen die men speelt en met het
belang dat men hecht aan de oplos-
singsrichting.
Tijdens de introductie worden de
vier fasen in figuur 2 voor het eerst
doorlopen. Om te beginnen wordt
kennis gemaakt en wordt het pro-
bleem toegelicht (acceptatie en gege-
vensuitwisseling). Vervolgens wordt
de rol en de taak van de verschillen-
de deelnemers toegelicht en wordt
het doel duidelijk gemaakt (doelbe-
paling). Tot slot wordt het program-
ma met de verschillende stappen toe-
gelicht (routebeschrijving).

Het begin van de creatieve fase ken-
merkt zich in veel gevallen door het
aftasten van de groepsleden: Hoever
kan en durf ik te gaan? Wat kan ik
wel en niet zeggen? De facilitator
moedigt openheid en associëren aan,
en geleidelijk accepteren de deelne-
mers elkaars inbreng. Het karakter
van de groep wordt steeds duidelij-
ker en noodzaakt de facilitator zo nu
dan tot versnellingen of vertragin-
gen in de verschillende programma-
onderdelen of improvisaties daarop.
Het doel blijft natuurlijk steeds een
zo groot mogelijke hoeveelheid
ideeën. Storende elementen in deze
fase zijn: deelnemers die blijven oor-
delen of die hun eigen belangen en
ideeën niet los kunnen laten. De faci-
litator moet dit tijdig signaleren en
kan daarbij gebruikmaken van de tij-
delijke macht die bij deze rol hoort.
Gebruik de spelregels, de toebedeel-
de rollen en het vooropgestelde doel
om de betreffende deelnemers te sti-
muleren op de juiste wijze mee te
doen!

In de kritische fase laten de verschil-
lende achtergronden van de deelne-
mers zich sterker gelden dan in de
creatieve fase. Nu worden immers
keuzes gemaakt en worden de eerste
contouren van een oplossing zicht-
baar. Belangen gaan een rol spelen
en daarmee kan verzet worden gebo-
ren. Het is dan ook zaak tijdens de

introductie duidelijk te maken wie
uiteindelijk beslissingen neemt.
Normaal gesproken is dat natuurlijk
de opdrachtgever, maar tijdens de
sessie kan worden afgesproken dat
gezamenlijk keuzes worden
gemaakt, die als gezamenlijk advies
(aanbeveling) naar de opdrachtgever
gaan. 

Ten slotte zien we in de actieplanfase
dat deelnemers ofwel zichzelf bij
bepaalde taken naar voren schuiven
om een zo groot mogelijke invloed te
houden, of zich juist terugtrekken
om maar niet teveel te hoeven doen.
Het is aan de facilitator om, samen
met de opdrachtgever, hier zo goed
mogelijk vorm aan te geven.

Einde van het proces, einde van de
groep?
Met het opgestelde actieplan – de
start van de volgende fase in het pro-
ces – eindigt de sessie. Of daarmee
ook de samenwerking van de groep
eindigt, hangt van de afspraken af.
Vaak komt dezelfde groep (of een
deel ervan) nogmaals bij elkaar om
de uitwerking van de actieplannen te
bespreken en om de sessie en de
behaalde resultaten te evalueren.
Meestal is een duidelijk afgebakende
taak volbracht, en is het goed het pro-
ces ook daadwerkelijk te beëindigen. 

De volgende aflevering (deel 7) wij-
den we aan samenwerking tijdens
creatieve sessies. Elementen uit dit
artikel komen daar weer in terug en
worden verder uitgewerkt. Ook gaan
we in op de verschillende manieren
van samenwerking tijdens het pro-
ces.

4. Routebeschrijving
(procesbeschrijving)

3. Doelbepaling

2. Gegevensuitwisseling

1. Acceptatie

MAX VAN LEEUWEN

Max van Leeuwen is werkzaam 

bij Syntens, Innovatienetwerk voor

ondernemers. Hij is onder meer

facilitator van creativiteitssessies 

en is gecertificeerd om in 

Nederland VIEW toe te passen.

max@syntens.nl
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Tot dusver zijn in deze serie versche-
nen de artikelen:
1. Inleiding in het creatieve groeps-

proces
2. De vier fasen van een creativiteits-

sessie 
3. De rollen in het creativiteitsproces
4. Natuurlijke rollen van deelnemers 

in het creativiteitsproces
5. Spelregels in het creatieve proces
6. Creativiteit in groepen

Figuur 2. Groepsvorming
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Het kan zomaar gebeuren: u wordt gevraagd een toe-

spraak te houden bij een begrafenis. Of bij een brui-

loft, een jubileum of een andere gelegenheid. Soms

een leuke situatie, soms een treurige, maar altijd

spannend. Wat hebben deze ‘speeches’ gemeen, en

met welke kernpunten dient u rekening te houden?

SPEECHEN BIJ        
BIJZONDERE       
GELEGENHEDEN
Een gedenkwaardig moment …
en u heeft het woord!

Emotie
Eén ding is zeker: het zijn alle-
maal situaties met een gevoelige,
emotionele, lading. Bij een
begrafenis is er verdriet, en soms
verbijstering, ongeloof, woede of
angst … maar in sommige cultu-
ren is het een feest! Bij een brui-
loft is er vreugde en blijheid. Bij
beide vallen tranen, alleen de
oorzaak is anders. Bij een jubi-
leum kan het om trots en vreug-
de gaan, bij een gedwongen
afscheid misschien om verbitte-
ring en teleurstelling. Hoe dan
ook, het is úw taak om de aan-
wezige gevoelens aan te spreken,
om ze vooral niet uit de weg te
gaan. Hoe u dat het best kunt
doen, leest u verderop in dit arti-
kel.

Alleen
Als spreker staat u er alleen, met
of zonder papiertje in de hand.
Vaak is er een microfoon, of een
katheder van waarachter u kunt
spreken. Maar zelden, en zeker
bij de meer plechtige momenten,
is er een visueel hulpmiddel aan-

wezig. (Uitzonderingen zijn de
‘multimediashows’ die deel uit-
maken van de afscheidsbijeen-
komst van een grootheid, en
waarbij een visueel overzicht
wordt gegeven van het leven en
de daden van deze persoon.)

Een ander staat centraal
In tegenstelling tot het gros van
de (zakelijke) presentaties dat
over ‘dingen’ gaat, gaan de toe-
spraken van dit artikel over men-
sen, levend of dood. Aan u de
taak om hen centraal te stellen.
Aspecten zoals dank, waardering
en gemis zijn dan zeker op hun
plaats.

Tijd en sfeer
Over het algemeen is het tijdsbe-
stek voor een gelegenheidstoe-
spraak kort. Meestal is het de
bedoeling dat u zich beperkt tot
enkele minuten; bij een jubi-
leum kan dat wat langer, bij
plechtigheden inderdaad kort.
Ook ‘kort’ is de tijd die u krijgt
voor uw voorbereiding als het
om een overlijden gaat. 
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Trefwoorden

Speechen

Spreken in het openbaar

Gelegenheidstoespraken

David Bloch is presentatie- en commu-

nicatiedeskundige. In zijn internatio-

nale praktijk is hij een veelgevraagde

presentator, trainer, consultant en the-

rapeut. Sinds 2002 woont hij in

Denemarken waar hij meerdaagse,

individuele programma's begeleidt.

E-mail: 

davidbloch@perfectpresentation.dk
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Ongeacht wat de ‘aanvangssfeer’ is,
u zult positief en hoopvol moeten
afronden, bij zakelijke gelegenhe-
den zelfs motiverend. Bij een pro-
motie of jubileum is er zeker ruimte
voor humor, waaronder gepaste
anekdotes en vriendelijk plagen.

Verwachtingen
In een zakelijke omgeving – een
congres, seminar of ‘gewone’ pre-
sentatie – heeft u de gelegenheid om
de verwachtingen van de aanwezi-
gen te beïnvloeden. Denk hierbij
aan de ‘uitnodiging’ in de breedste
zin van het woord: het programma
en wat daarin staat over u, een e-
mail of brief aan de deelnemers
waarin uw presentatie over beleid
wordt aangekondigd. 
Bij gelegenheidstoespraken is dat
heel anders. De aanwezigen weten
duidelijk wat de reden van de bij-
eenkomst is, maar weten zelden van
tevoren wie wat gaat zeggen. Het is
dan aan u om de moeite te nemen
om zich in hen te verdiepen, om ‘op
hun niveau’ te spreken.

‘Opstapje’
Bij een congres is er een dagvoorzit-
ter die u introduceert. Bij bepaalde
feestelijkheden zoals een bruiloft of
jubileumviering is er een ceremo-
niemeester die op een min of meer
formele, en ook vaak ludieke,
manier de sprekers aankondigt en
het geheel aan elkaar breit. Bij een
begrafenis is het veelal de begrafe-
nisondernemer die deze rol op zich
neemt; hij is neutraal en kan
afstand nemen van de emotionali-
teit van de gelegenheid. Ook is de
aankondiging dan beperkt tot naam
en relatie tot de overledene.

De ingrediënten van een toe-
spraak
Eerst een kort overzicht, daarna
meer details:
■ U dient contact te maken met

het gehoor.
■ Het is essentieel om de aanwe-

zige emoties te adresseren.
■ Praat over de ander, niet over

uzelf.
■ Rond af in een positieve stem-

ming.
■ Vermijd clichés.

Hoe maakt u contact?
Allereerst is het zaak dat u een paar
momenten neemt om rustig te
staan waar u wilt staan. Voel uw
voeten op de grond, adem uit,
onspan. Kijk rond zodat u het
gevoel heeft iedereen te zien. Bij
blije gelegenheden is dat veel mak-
kelijker én komt er spontaner een
glimlach op uw gezicht.
Dat is uw non-verbale begin.

Wat betreft het verbale contact: het
belangrijkste woord dat u kunt
gebruiken is ‘u’ (‘jullie’). Veel men-
sen beginnen, vanuit hun onwe-
tendheid en ook de emoties van het
moment, met ‘ik’. Hoewel het ver-
haal uiteindelijk gaat over een per-
soon die u centraal wilt stellen, is
het toch van belang om eerst een
brug te slaan met uw luisteraars. 
Enkele suggesties voor hoe u zo’n
toespraak kunt beginnen: 
(Let op de nodige pauzes (aangege-
ven door […]) en de ‘transitiezin’ die
u helpt om van de opening tot de
kern van het verhaal te komen.)

Overlijden
‘Velen van u hier zullen vandaag
bezig zijn met de gedachte […] hoe is
het mogelijk dat we Gerrit nooit
meer zullen zien? […] Zo’n spranke-
lende en levenslustige man, hoe kan
het zijn dat hij zo plotseling uit ons
leven is verdwenen? […] Zo’n vraag
is net zo’n grote confrontatie als de
leegte die is ontstaan …’

Jubileum
[steek linker hand op] ‘Wie van jul-
lie kent Anneke al meer dan 24 jaar
[…] dus vanaf haar eerste dag bij het
bedrijf, ruim 25 jaar geleden?
[gebaar rechts, kijk rond] Ja, natuur-
lijk, jij wel, Jan … want jullie zijn al
27 jaar getrouwd! [lachen] Nou,
Anneke, het lijkt alsof er maar wei-
nig collega’s zijn die het zo lang
hebben volgehouden bij dit bedrijf!
Vanavond is onze kans om jouw
trouw, volharding en liefde voor het
vak te waarderen …’

Verlaten van het bedrijf
[laat voorkant personeelsblad zien;
sla het rustig open; lees voor, wél
met oogcontact] ‘Onze langetermijn-

strategie is – geen domme dingen
doen. Onze kortetermijnstrategie is
– de langetermijnstrategie te verwe-
zenlijken. […] [rondkijken, glimla-
chend] Als jullie deze tekst herken-
nen als een beschrijving van lei-
dinggeven […] dan weten we alle-
maal waarom Piet deze promotie
krijgt en bij het hoofdkantoor in
Philadelphia gaat werken! En jullie
zijn hier vanmiddag bij elkaar om
Piet in het zonnetje te zetten …’

Bruiloft
‘Volgens een recente statistiek krijgt
37 procent van alle pasgetrouwden
in Nederland hun eerste kind bin-
nen acht maanden na hun huwe-
lijksdag. 45 procent krijgen hun eer-
ste kind binnen twee jaar. In de ove-
rige 18 procent zitten aardige geval-
len zoals we hier vandaag meema-
ken […] waar volwassen kinderen
aanwezig zijn bij het hertrouwen
van hun ouders. […] Zoals jullie
weten kennen Huub en Connie
elkaar al vrij lang […] en hun liefde
is de bloesem, en de ceremonie van-
daag is de vrucht van de verwerkte
ervaring van ieders eerste huwelijk
…’

Hoe spreekt u de emoties aan?
De eenvoudigste oplossing is om ze
simpelweg te noemen of te beschrij-
ven. Hoewel mensen steeds meer
openheid tonen wat betreft het
uiten van emoties en het (mogen)
bespreken van gevoelens, blijft het
voor velen toch onwennig, moeilijk
en soms zelfs bijna onmogelijk.
Blijheid en vreugde mogen wel
zichtbaar zijn, maar de andere
gevoelens – vaak als ‘negatief’
bestempeld – worden verborgen.
Toch vormen de redenen voor deze
toespraken juist de gelegenheid om
in alle openheid en oprechtheid de
‘gevoelige snaren’ te raken. Over het
algemeen wordt dit gewaardeerd.
Het hart herkent de waarheid, al wil
het hoofd het niet (laten) uitspre-
ken. Zelfs familievetes kun je met
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Het is úw taak om de aanwezige
gevoelens aan te spreken, om ze
vooral niet uit de weg te gaan.



de nodige tact noemen; feiten zijn
immers feiten … en de bijeenkomst
kan soms een steentje bijdragen aan
enige toenadering.
In de voorbeelden van hoe een toe-
spraak te beginnen heeft u enkele
mogelijkheden kunnen lezen.
Iedere situatie is uniek, waardoor er
tal van mogelijke oplossingen zijn.
Nog twee voorbeelden om u een
idee te geven hoe u een draai kunt
geven aan zogenaamde ‘negatieve’
aspecten:

‘… en hoewel Henk deze promotie
misschien als een zijwaartse ver-
plaatsing zou kunnen zien, is er
zeker een aantal collega’s die hem
benijden om deze carrièreontwikke-
ling …’

‘… want in het oorlogsverleden van
Paul is ooit sprake geweest van […]
zullen we het noemen […] ‘onduide-
lijkheden’ […] waar enkele aanwezi-
gen nog steeds moeite mee hebben.
Ja, ik wind er geen doekjes om […]
want op een prachtige dag zoals
vandaag, als we bij elkaar komen
om deze twee eerbiedwaardige fami-
lies op deze ceremoniële wijze te
verbinden […] moge het óók een
gelegenheid zijn om het verleden te
laten voor wat het is […] en vreugde-
vol te kijken naar een nieuwe toe-
komst […] de liefdevolle toekomst
van Toos en Paul. Familie, vrienden
[…] hef de glazen […] op Toos en
Paul!’

Hoe maakt u de ander ‘belangrijker’?
Kenmerkend voor veel onervaren
sprekers is dat ze vaak ‘ik’ zeggen.
Ze beginnen met zichzelf (‘Ik ben
blij om hier te zijn …’), ze vertellen
over zichzelf (‘… en toen ik begon bij
het bedrijf …’) en ze eindigen met
zichzelf (‘… ik hoop dat …’).
Als u werkelijk de ander centraal
wilt stellen, is het belangrijk om ‘ik’
steeds met ‘u’, ‘jullie’ en de naam
van degene die de ‘oorzaak’ is van de
bijeenkomst te vervangen. ‘Wij’
mag u wel gebruiken vanaf het
moment dat het al duidelijk is dat u
contact hebt met de aanwezigen, en
ze kunnen voelen dat ‘wij’ over u én
hen gaat.
In veel gevallen zijn anekdotes op

hun plaats. Het is passend om te
vertellen over de ander(en) en
zijn/hun leven. Uiteraard kunt u in
de ik-vorm praten als u direct
betrokken bent bij het voorval, zo
lang u het maar weet te beperken.
Een andere subtiele en dus fnuiken-
de vorm van ‘ik’ die u kunt leren
vermijden is in uitdrukkingen zoals
‘… ik wil u graag vertellen over …’.
Vervang deze door bijvoorbeeld ‘…
nu even een verhaal over …’ of ‘… en
het zal u vast verrassen om te weten
hoe …’.
Stelregel: met minder ‘ik’ en meer
‘u’ komt u interessanter over en ver-
legt u de aandacht naar waar deze
hoort te zijn, namelijk bij de ont-
vangers van uw woorden.

Hoe maakt u de sfeer positief?
Bij een bruiloft is het vrij eenvoudig
om blij en opgewekt te speechen; de
gelegenheid leent zich ervoor. Bij
een (gedwongen) afscheid van een
bedrijf of bij een overlijden is dat
vaak moeilijker en vergt het wat
creativiteit en een volwassen kijk
op het leven. 
Wat betreft dit laatste punt even een
anekdote. Door de noodzakelijke
inkrimping van het personeelsbe-
stand van een bouwbedrijf zouden
zo’n 250 van de ongeveer 800 mede-
werkers ontslag krijgen. Wat bleek
bij de algemene vergadering?
Hoewel het overheersende gevoel
‘angst’ was, was een significant per-
centage medewerkers opgelucht dat
ze nu vrij waren van de onzekerheid
van de afgelopen maanden, en ein-
delijk – voor hun gevoel – het groe-
ne licht hadden gekregen om iets
anders te gaan doen!
Zelfs bij een begrafenis zijn er vaak
glimpen van hoop. Stel dat de over-
ledene eindelijk in rust kon vertrek-
ken na een verzoening met een dier-
bare, of verlost werd van een pijnlij-
ke ziekte. Stel dat de overledene
gelovig was, en had geleefd in de
wetenschap van de hereniging met
de Heer. Het ‘positieve’ zit dan bij-
voorbeeld in het accepteren van het
verdriet van de aanwezigen, een ver-
driet dat natuurlijk en gezond is,
maar dat overgaat en mogelijk
plaatsmaakt voor een nieuwe bloei
van liefde en een diepere waarde-

ring voor het geschenk dat we
‘leven’ noemen.

Hoe vermijdt u clichés?
Zelfs ‘Goedemorgen, dames en
heren’ is een cliché. ‘Dank u voor
uw aandacht’ is zeker een cliché. ‘Ik
zou willen zeggen’ ook. Op weg naar
het spreekgestoelte papieren uit de
binnenzak halen. Dit zijn eenvoudi-
ge voorbeelden van de vele clichés
waarop mensen teruggrijpen als ze
onzeker zijn of simpelweg niet
weten wat ze moeten zeggen,
respectievelijk zich geen houding
weten te geven.
U vermijdt clichés door:
■ eerst te kijken naar uw eigen

waarheid over de actuele situ-
atie;

■ de feiten en uw gevoelens op
een rijtje te zetten;

■ alles wat lijkt op een cliché
bewust te schrappen;

■ inzichten over ‘non-verbale
communicatie’ te lezen en toe
te passen.

De Deense schrijver en filosoof
Søren Kierkegaard schreef ooit:
‘Iedereen is als origineel geboren,
maar de meeste mensen sterven als
kopie.’ Bedenk eens hoeveel clichés
ú heeft gehoord tijdens de gelegen-
heden waar we het hier over heb-
ben!

Non-verbale communicatie

Algemeen
Het belangrijkste deel van uw com-
municatie is non-verbaal: hoe u staat,
de gebaren die u maakt, hoe u
beweegt én stilstaat, of u kijkt naar
uw luisteraars (of juist niet), of uw
gezicht een ‘pokerface’ is (of juist
wat uitdrukking toont), en de
afstand die u houdt. Ook uw kle-
dingkeuze en persoonlijke verzor-
ging (lees: alles wat te maken heeft
met de uiterlijke of oppervlakkige
‘verpakking’ van uw lichaam) kun-
nen een belangrijke rol spelen. De
kans is immers groot dat wanneer u
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Kenmerkend voor veel onervaren
sprekers is dat ze vaak ‘ik’ zeggen.



tiptop, netjes en stijlvol verzorgd
bent, u zich zelfverzekerder zult
voelen dan in uw dagelijkse ‘klof-
fie’. En als u zich zelfverzekerder
voelt, is de kans groot dat u ook zelf-
verzekerd overkomt.

Specifiek
Uw begin als spreker is altijd non-
verbaal: het is de indruk die u
maakt en die de sfeer en ontvanke-
lijkheid onder uw gehoor beïn-
vloedt. ‘Fake it till you make it’ en
‘It’s not the facts, but the perception
of the facts’ zijn twee belangrijke
uitspraken die u als richtlijn in uw
achterhoofd kunt houden.
De aanwezigen bij zo’n gelegenheid
willen iets van u. Meestal is dat
onbewust. Eén ding is zeker: het is
in uw voordeel dat ze zich door uw
presentatie – wat u zegt en hoe u
overkomt – bevestigd voelen … in
bijvoorbeeld de juistheid van wat ze
voelen, en in hun beslissing om aan-
wezig te zijn.
Begin dus in stilte. Let er vanaf het
moment dat u aangekondigd wordt
(en bespreek wel met de ‘ceremonie-
meester’ wat hij over u zegt) op dat u
precies datgene uitstraalt dat u wílt
uitstralen. Hoe u loopt, de rust waar-
mee u achter de katheder staat, de
tijd die u neemt om uw voeten op de
grond te voelen en om rond te kijken. 

Tips
■ Sta stil.
■ Voel uw beide voeten op de

grond.
■ Begin rond te kijken.
■ ‘Verzacht’ de schouders zodat

uw armen ontspannen en de
handen bengelen.

■ Laat uw handen rusten op de
lessenaar (niet eraan vastklam-
pen!).

■ Check of uw spiekbrief op z’n
plaats is (leg het er eerder neer
indien mogelijk).

■ Adem uit door de mond (u bent
immers gespannen, en het uit-
ademen door de mond helpt de
adrenaline te beperken); zo
krijgt u immers iets wat lijkt
op een glimlach. Dit is sowieso
ideaal voor een bruiloft, en in
andere gevallen gaat het erom
dat u hiermee non-verbaal

‘hallo’ zegt, en uw kaken vrij
maakt voor spreken. (U hoeft u
geen zorgen te maken over het
inademen. Als u bewust uit-
ademt en lang genoeg wacht,
zult u vanzelf weer inademen!
Geef dus aandacht aan het
legen van uw longen.)

■ Neem de tijd; zeker zo’n drie
keer diep uitademen voor u
begint te spreken.

Dezelfde tips hanteert u ook in de
korte stiltes tussen uw woorden, en
aan het einde. U begrijpt dat het
ongepast is om tijdens zulke (korte)
toespraken heen en weer te lopen of
te wippen – zeker in plechtige
omstandigheden. Met ontspannen
schouders is er ook meer kans dat u
rustige, functionele gebaren maakt.

Over de woorden zelf: uw verbale
communicatie
Pas deze tips toe om makkelijker
‘uit uw woorden’ te komen:
■ houd de zinnen kort (óók als u

notaris of advocaat bent!);
■ gebruik waar mogelijk de

tegenwoordige tijd, en zeker in
anekdotes;

■ gebruik spreektaal; het is een
cliché om bij plechtigheden in
‘dure’ schrijftaal te spreken;

■ uw zinnen mogen ‘onaf’ zijn;
spreektaal hanteert zelden vol-
ledige, grammaticaal correcte
zinnen;

■ beperk het gebruik van ‘ik’ (zie
eerder in het artikel);

■ durf u ‘emotioneel’ uit te druk-
ken, uw woordkeus: ‘… u zult
zich eenzaam voelen …’ is
‘emotioneler’ dan ‘… u zult het
niet leuk vinden om alleen te
zijn …’

Begin
U weet nu dat u aan het begin van
uw toespraak:
■ rustig uw plaats inneemt;
■ non-verbaal ‘hallo’ zegt door

rond te kijken;
■ uw tijd neemt voordat u

spreekt;
■ contact maakt met de aanwezi-

gen;
■ het woord ‘ik’ en clichés ver-

mijdt;
■ uw creativiteit de vrije loop

kunt laten (denk aan de voor-
beelden eerder in dit artikel)

Al met al betekenen deze instructies
dat u zo snel mogelijk bij de kern
komt: het middengedeelte.

Midden
Als het om een zakelijke presentatie
zou gaan, dan zou u hier uw visuele
hulpmiddelen optimaal kunnen
inzetten. Maar zoals gezegd, in de
meeste gevallen zult u het hier moe-
ten hebben van … uzelf!
Stel, u wilt vier punten noemen.
Deze kunt u gerust aftellen op uw
vingers. Of u wilt het hebben over
‘iedereen’. Maak dan een wijds en
rustig gebaar met beide armen ter-
wijl u in stilte rondkijkt en uit-
ademt door de mond.
Stel, u wilt spreken over ‘het verle-
den en de toekomst’. Onthoud dat u
in spiegelbeeld presenteert! Een
gebaar naar rechts geeft het verleden
aan. Een gebaar naar links, de toe-
komst. Heeft u het over ‘een toene-
mend aantal’, is dat een gebaar met
uw linker hand en arm van – als ’t
ware – uw rechterheup links
omhoog naar het plafond.
Inhoudelijk is dit het gedeelte van
uw toespraak waarin u:
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Hoe vermijdt u ‘uh’?
■ Laten we ervan uitgaan dat ook ú het vervelend vindt als een spreker hapert

en steeds ‘uh’ zegt.
■ Voelt u een ‘uh’ opkomen: STOP!
■ Adem uit (door de mond).
■ Wacht, voel uw voeten op de grond, kijk naar uw luisteraars (maak oogcon-

tact).
■ Adem in, en begin opnieuw te spreken.
■ Onthoud dat een stilte krachtiger overkomt dan ‘uh’.



■ memoreert aan incidenten uit
het verleden;

■ úw rol en de rol van de ander
duidelijk laat zien;

■ een conclusie trekt in de vorm
van een (positieve) karakterei-
genschap of levenswijsheid;

■ uw gehoor bij het verhaal
betrekt in de geest van ‘… ook
jullie zullen zoiets herkennen
…’;

■ een blik in de toekomst werpt.

Suggesties voor de inhoud
■ Gebruik enkele van de Tien

Geboden uit de Bijbel als kap-
stok voor uw verhaal. Ideaal
voor alle situaties, en het kan
ook grappig zijn.

■ Vergelijk iemands leven met
een film, vooral een bij de
meeste aanwezigen bekende
film of acteur.

■ Neem het voorbeeld van een
boek (houd er een in uw hand):
de kaft (het uiterlijk), de titel
(het werk), de schrijver (degene
die het middelpunt van de aan-
dacht is), de inhoudsopgave
(fases van het leven), de ver-
schillende hoofdstukken
(school, jeugd, militaire dienst
…); en misschien heeft dit boek
een vervolg …!

■ Heeft de hoofdpersoon een
bepaald trekje, een lievelings-
activiteit – tuinieren, golf, zei-
len – gebruik deze attributen
of voorbeelden dan als lei-
draad.

Wat u vooral NIET moet doen, is
denken dat het allemaal perfect
moet zijn! Het is een gelegenheidstoe-
spraak, en door uw band met de

betrokkene wordt u gevraagd of
heeft u zichzelf aangeboden ‘enkele
woorden’ te spreken. Houd het dus
kort. Als u een professionele rede-
naar bent, zou u dit artikel niet eens
lezen of nodig hebben!

Afronding
De Britse lord Mancroft staat
bekend als een begaafd spreker. Zijn
jarenlange ervaring bracht hem tot
de volgende uitspraak: ‘A speech is
like a love affair. Any fool can start
one, but to end it requires considera-
ble skill.’ 

Kenmerken van een einde:
■ De luisteraars weten dat u

afrondt.
■ U vermijdt clichés (‘Dank u’ is

de grootste cliché).

Hoe vermijdt u ‘Dank u’ te zeggen?
Simpelweg door op een enigszins
positieve of motiverende toon tot
uw conclusie te komen. Door te ein-
digen met de luisteraars of met de
centrale figuur (en dus niet met
uzelf). Door uw slotwoorden uit te
spreken met enigszins stijgende
stem, zowel in volume als in intona-
tie. Gebruik, om uw stem te onder-
steunen, uw linkerarm en -hand in
een open, enigszins opwaarts gebaar
naar uw gehoor toe.

Suggesties
Bij een bruiloft is het makkelijk om
te eindigen met het uitbrengen van
een toast:

‘… Ja, Huub en Connie kennen
elkaar al vrij lang […] Vandaag zijn
we bij elkaar om te getuigen van het
begin van een nieuw hoofdstuk in

hun leven. [hef uw glas; kijk rond;
wacht] Mogen Huub en Connie, het
bruiloftspaar dat we vandaag vie-
ren, nog vele gezellige, gelukkige en
gezonde hoofdstukken samen
schrijven!’ 
Zo’n toast past bij tal van andere
gelegenheden … maar wees alert op
een teveel aan toasts! Als de vijf
sprekers voor u dat al doen, dan is
het waarschijnlijk beter dat u iets
anders bedenkt. In zo’n geval:
‘… Vandaag zijn we bij elkaar om te
getuigen van het begin van een
nieuw hoofdstuk in hun leven. […]
Huub en Connie, we vieren vandaag
dat jullie officieel een STEL zijn […]
[langzaam, gewichtiger, met verhe-
ven intonatie] en we wensen dat jul-
lie nog vele gezellige, gelukkige en
gezonde hoofdstukken samen gaan
schrijven!’ [wacht; kijk rond; zit]

Op een afscheidsreceptie met diner,
kunt u de toast misschien gebruiken
om uw bijdrage af te sluiten. Hier is
nog een voorbeeld zonder de toast:

‘… Ja, Arie heeft z’n bureau opge-
ruimd, z’n dossiers overhandigd en
z’n relaties … van wie er veel aanwe-
zig zijn vandaag … op de hoogte
gebracht van de verandering. […]
Zoals velen van u weten, Arie houdt
van zeilen, en nu kan hij in alle vrij-
heid z’n levensdroom verwezenlij-
ken. Over twee weken vertrekt hij
naar Aruba om van daaruit een zeil-
tocht te maken via alle eilanden van
het Caribische gebied … een tocht
van onbepaalde tijd. […] [langzamer;
steeds gewichtiger; stemverheffing
tegen het einde] Arie, namens de
Vestiging Rotterdam wens ik jou en
je crew een fantastische ervaring toe
en een veilige terugreis voor het
beleven van nóg meer dromen! [kijk
Arie aan; gebaar naar hem; wacht;
zit, of geef de microfoon over]

Bij een overlijden is het zaak om uw
verhaal enigszins af te stemmen op
de locatie, de wensen van de familie,
en misschien zelfs de gebruiken van
de kerk, instelling of de levensover-
tuiging van de overledene. Het een-
voudigst is juist … om uw verhaal,
uw afscheid, eenvoudig te houden
aan het einde:
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Kenmerken van een anekdote in een gelegenheids-
toespraak
■ Wat u vertelt, is uw waarheid, zoals u het ziet.
■ Vertel het liefst over een situatie waarbij u zelf betrokken was, maar waarin

de ander de hoofdrol speelt.
■ Plaats het incident in het verleden, maar vertel het in de tegenwoordige

tijd.
■ Voeg aanvullende details toe: locatie, tijdstip, seizoen, weersomstandighe-

den …
■ Waar passend, betrek de ander bij het verhaal (hij hoeft geen hoorbaar ant-

woord te geven): ‘Weet je dat nog, Karel?’
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‘… en, net als velen, zal ik je missen,
Gerrit!’

Oefen met het uitspreken van deze
eenvoudige woorden. Let op uw
tempo en intonatie. Als u klaar
bent, wacht, kijk de aanwezigen
aan, en ga rustig terug naar uw
stoel.

Tot slot
Het grootste voordeel van een gele-
genheidstoespraak is dat het om
mensen gaat. En u bent óók een
mens. Durf uw eigen waarheid uit
te spreken, vertel hoe en wat ú
ervaart, en u zult oprecht en
authentiek overkomen. En dat is
waarschijnlijk het beste geschenk
dat u kunt geven op dat gedenk-
waardige moment …
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Samenvatting
Een toespraak houden bij een bijzon-

dere gelegenheid vergt andere vaar-

digheden dan het uitspreken van een

zakelijk betoog. Het moet persoonlij-

ker, er komt meer emotie aan te pas,

en er is minder tijd beschikbaar. En

vooral: de toegesprokene en de aan-

wezigen moeten zich herkennen in

het verhaal. In dit artikel krijgt u

tips hoe u ontspannen en zonder in

clichés te vervallen kunt speechen bij

gedenkwaardige gebeurtenissen. 

Meer weten? Onder het tref-
woord ‘toespraak’ vindt u diverse
artikelen over specifieke toespra-
ken, bijvoorbeeld jublileum,
nieuwjaar, opening, beleid, enz. 
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www.kluwermanagement.nl
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Het managen van onzekerheid is onlosmakelijk ver-

bonden met presteren en (persoonlijke) groei realise-

ren. Maar is het een competentie die u ook echt sti-

muleert bij uw medewerkers? Ontdek hoe u meer uit

uw team kunt halen als u de onzekerheden binnen

uw team managet. 

HET MANAGEN VAN 
ONZEKERHEID
Voorwaarde voor persoonlijke groei
en prestaties

Hoe vaak bent u onzeker? Hoe
vaak twijfelt u aan door u geno-
men of te nemen beslissingen, aan
het realiseren van uw afdelings-
doelstellingen of aan de manier
waarop u leiding geeft? Welke uit-
werking heeft die twijfel op uw
gedrag? En hoe zit het met de
onzekerheid van uw medewer-
kers?
Waarom is het zo belangrijk onze-
kerheid bij medewerkers te
managen?
Onzekerheid is één van de belang-
rijkste redenen voor onderstaand
gedrag binnen organisaties:
■ geen prioriteiten stellen;
■ geen vragen durven stellen;
■ niet durven vragen om com-

mitment;
■ uitstellen;
■ afgesproken acties niet ade-

quaat opvolgen.

Het mag duidelijk zijn dat dit
soort gedrag direct een negatieve
invloed heeft op de daadkracht en
assertiviteit van uw medewerkers.
Bovendien zijn bovengenoemde
punten belangrijke oorzaken van
productiviteitsverlies. Willen we
dus meer uit onze medewerkers
halen, dan moeten we hen leren

omgaan met hun eigen onzeker-
heden. 

Wat is onzekerheid?
Onzekerheid is een domeinspeci-
fiek gevoel. Je voelt je onzeker
binnen een bepaalde context. Er
bestaan dus geen onzekere men-
sen, er zijn alleen mensen die
onzeker zijn met betrekking tot
iets. Grofweg kunnen we drie
gebieden benoemen waar onze-
kerheid kan ontstaan, namelijk
met betrekking tot personen,
taken en/of situaties. Voor het
managen van uw eigen onzeker-
heid, maar ook voor het managen
van de onzekerheid van uw men-
sen is het dus noodzakelijk om te
bepalen in welk domein een
medewerker onzeker is. 

Onzekerheid met betrekking tot
personen
Een goed voorbeeld van ‘persoons-
gebonden’ onzekerheid is dat je
aan de ene persoon van alles durft
te vragen en bij de ander denkt:
‘ik zoek het zelf wel uit’. Vaak
wordt de onzekerheid versterkt
door de uitstraling, het denk- of
kennisniveau, of de functie van de
betreffende persoon. Iedere mede-
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Nederlandse Vereniging van HRD-pro-
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een veelgevraagd spreker; zijn lezin-
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werker of manager heeft hier in meer
of mindere mate last van. Het is een
van de redenen waarom veel organi-
saties sommige van hun medewer-
kers niet in beweging krijgen om hun
houding of gedrag aan te passen aan
veranderende marktomstandigheden.

Onzekerheid met betrekking tot
situaties
Deze vorm van onzekerheid is te zien
in de verschillende manieren waarop
medewerkers omgaan met de huidige
economische situatie. De ene mede-
werker kijkt vooral wat de onderne-
ming eraan gaat doen, terwijl de
ander er alles aan doet om te zorgen
dat hij alsnog aan het werk blijft en
de afdeling draaiend kan houden. De
manier waarop we onzekerheid met
betrekking tot dit soort situaties
managen, bepaalt in hoge mate of we
al dan niet succesvol zijn als mens of
als organisatie.

Onzekerheid met betrekking tot
taken
In de praktijk zie je dat sommige
medewerkers bijvoorbeeld erg goed
zijn in het uitvoeren van routineta-
ken en dat ze minder goed nieuwe
werkinstructies of administratieve
taken oppikken. Als manager is het
dus belangrijk om te kijken of dit
wordt veroorzaakt door een gebrek
aan techniek, of dat onderliggende
psychologische processen bij de
medewerker de oorzaak zijn. Vaak
speelt de angst voor afwijzing een
grote rol.

Bij elk van bovengenoemde onzeker-
heden heeft een medewerker steeds
grofweg de keuze tussen twee moge-
lijkheden. Hij kan kiezen om te
vluchten – vaak een onbewust proces
– of hij kan kiezen om te vechten, als
het ware de confrontatie aangaan met
zijn eigen onzekerheid. De mate
waarin de medewerker, al dan niet
met hulp van zijn manager, deze
keuze leert managen bepaalt mede
zijn productiviteit. 

Hoe managet u de onzekerheid van
uw medewerker? 
De belangrijkste stap op weg naar het
managen van onzekerheid is mede-
werkers zich ervan bewust te maken

op welke momenten zij onzeker zijn,
en hen te laten zien dat dit een nega-
tief effect heeft op hun prestatie. U
zult merken dat u dit omzichtig moet
aanpakken. Verwijten zijn uit den
boze. De vraag ‘Ben je onzeker?’ zal
veelal ontkennend worden beant-
woord. Het is dus verstandiger op
zoek te gaan naar concrete situaties
waarin vluchtgedrag een rol zou kun-
nen spelen. In werkgesprekken of in
evaluatiegesprekken na het uitvoeren
van een bepaald project kunt u daar-
op doorvragen. 
Als u vragen stelt over concrete situ-
aties en het daaruit volgende gedrag
krijgt de medewerker inzicht in het
effect van zijn onzekerheden. Het is
hierbij belangrijk niet te veroordelen,
maar vooral te begrijpen op welke
manier het vluchtgedrag totstand-
komt. U hoeft dit gedrag overigens
niet te accepteren. Zeker niet als het
het bereiken van afdelingsdoelstellin-
gen in de weg staat. Maar begrijpen
wat er gebeurt, maakt dat u hard op
inhoud en zacht op relatie kunt blij-
ven managen. En dat komt de ver-
trouwensrelatie tussen medewerker
en manager alleen maar ten goede.

De comfort-stretch-stress analyse
Een goed hulpmiddel voor het zich
bewust worden van de domeinspeci-
fieke onzekerheden van een mede-
werker en de daarbijbehorende
belemmeringen is de comfort-stretch-
stress analyse (figuur 1). Het model
werkt als volgt:

Stap 1. Uw medewerker vult bij de
comfortzone in waarover hij zich
zeker voelt met betrekking tot taken,
situaties en/of het samenwerken met
bepaalde personen. 
Stap 2. Bij de stretchzone vult de
medewerker in in welke situaties, bij
welke taken en bij wat voor type
mensen hij moeite moet doen om de
afgesproken productiviteit te halen.
Stap 3. Uw medewerker vult bij de
stresszone in welke taken, welke situ-
aties en welk type personen hij het
liefst vermijdt.
Stap 4. U zelf vult, zonder de antwoor-
den van uw medewerker te weten,
met betrekking tot stap 1 tot 3 in hoe
u het gedrag van uw medewerker
ervaart.
Stap 5. U bespreekt samen de ant-
woorden in een werkgesprek.

Het doel van zo’n werkgesprek is dat
de medewerker zich bewust wordt
van zijn onzekerheden en het daarbij-
behorende gedrag. Het is aan te beve-
len als manager in dit gesprek niet
direct zelf met oplossingen te komen.
Veel beter is het om open vragen te
stellen aan uw medewerker. Hierdoor
geeft u hem de mogelijkheid zelf met
oplossingen te komen. Denk hierbij
aan vragen als: 
Welke verschillen vallen jou vooral
op tussen de antwoorden van jou en
mij? Waar komen de verschillen in
waarneming vandaan? Hoe zou het
komen dat ik dit anders waarneem?
Wat kun jij eraan doen om de hinder-

Comfortzone
Alles onder controle, de medewerker 
beheerst deze taak, situatie en/of het 
omgaan met de specifieke typologie 
van dit soort personen. De 
medewer-ker voelt zich met 
betrekking tot deze taken, 
situaties en personen zeker.

Stretchzone
Kost moeite, de medewerker moet 
moeite doen om met deze taak, deze 
situatie en/of met de specifieke 
typologie van dit soort personen 
om te gaan.

Stresszone
De medewerker vermijdt het liefst 
deze taak, deze situatie en/of het 
omgaan met de specifieke typologie 
van dit soort personen.

Bron: H. Mills, The Mental Edge, 1997

Figuur 1. De confort-stretch-stress analyse



nissen die je hebt ingevuld bij de
stretchzone makkelijker te overwin-
nen? Hoe kan ik daaraan bijdragen?
Hoe kunnen we het best de punten in
de stresszone aanpakken?

U kunt het gesprek afsluiten met de
volgende vragen: Welke doelen stel je
jezelf naar aanleiding van deze analy-
se? Waarom zijn deze doelen voor jou
belangrijk? Hoe ga je deze doelen in
de praktijk aanpakken?
Wie of wat heb je daarbij nodig? Op
welke datum meten we of je vooruit-
gang hebt geboekt?

De Mental Grid©-methode 
Een andere methode om specifiek
gedrag van de medewerker in kaart te
brengen is de Mental Grid© (figuur 2).
In deze tabel kunt u voor uzelf of
voor de medewerker precies benoe-
men waar in de samenwerking de
moeilijke momenten liggen. In één
oogopslag worden eventuele (onze-
kerheids)patronen zichtbaar. Het is
zeker aan te bevelen de Mental Grid©

op te nemen in het Persoonlijk
Ontwikkel Plan. U kunt dan namelijk
echt maatwerk maken van de begelei-
ding van de betreffende medewerker.

Het invullen van de Mental Grid©

werkt als volgt:
Stap 1. De medewerker maakt een
lijst van zijn vijf belangrijkste taak-
stellingen voor een komende periode
(bijvoorbeeld kwartaal of jaar).
Stap 2. Per doelstelling vult de mede-

werker in welke belemmeringen hij
ervaart per taak, situatie of persoon.
Stap 3. In een werkgesprek bespreekt
u samen met de medewerker zijn
Mental Grid©. 

Vanzelfsprekend vraagt u goed door
op datgene wat de medewerker heeft
ingevuld. Het is belangrijk om vooral
op zoek te gaan naar mogelijke over-
eenkomsten en oorzakelijke verban-
den tussen de verschillende ingevul-
de vakken. Vragen die u hierbij kunt
stellen zijn:
■ Hoe zou je dit gevoel van onze-

kerheid bij deze taak, in een der-
gelijke situatie of bij deze per-
soon kunnen ombuigen naar
effectief gedrag?

■ Welke belemmeringen moeten
daarvoor worden weggenomen?

■ Wat heb je daarvoor nodig?
■ Welke vaardigheid helpt je om

over deze belemmering heen te
stappen?

■ Hoe kan ik je daarbij ondersteu-
nen?

Maak vooral concrete afspraken over
de acties en activiteiten die de mede-
werker per taakstelling gaat onderne-
men en stel daarbij deadlines. Bepaal
samen welke ondersteuning de mede-
werker nodig heeft. De Mental Grid©
valt goed te combineren met beoorde-
lingssystemen.

In het voorbeeld (figuur 2) komt
onder andere naar voren dat zelf ini-

tiatief nemen, assertief vragen stellen
en communiceren met andere afde-
lingen beter moet worden gema-
naged. U kunt hier als manager later
in de begeleiding goed op inspelen. In
de praktijk zult u merken dat de
belemmeringen per taakstelling of
per persoon sterk kunnen variëren.
De ervaring met de Mental Grid©

heeft ons geleerd dat iedere medewer-
ker zijn eigen vaste patronen heeft.
Als iemand deze patronen gaat her-
kennen en erkennen maakt dit dat hij
direct beter gaat presteren.

Begeleiding
Begeleiding of coaching on the job is
een van de belangrijkste tools die een
manager heeft om zijn mensen verder
te ontwikkelen. Helaas besteden veel
managers te weinig tijd aan begelei-
ding en opleiding. Een goede stelregel
voor effectieve begeleiding is dat de
manager minimaal één keer per
maand een werkgesprek voert met
een medewerker. Het is uw taak als
manager om economische doelen te
realiseren door middel van anderen.
Dus is het essentieel dat u voeling
houdt met hoe het werk wordt uitge-
voerd. Het is soms zelfs beter om de
medewerker te laten falen op een
taak en hem achteraf inzicht te geven
in de consequenties van zijn gedrag.
Wat dat betreft is managen of
coachen niet veel anders dan het
opvoeden van kinderen.

In deze ‘werk’gesprekken zijn in het
bijzonder die vragen belangrijk die
het gevoel van de medewerker en zijn
gedrag zichtbaar maken. U kunt hier-
bij de volgende vragen gebruiken:
■ Wat was je taakstelling in deze

periode?
■ Wat was het concrete resultaat

ten opzichte van je doelstelling?
■ Waar zaten bij jou met name de

momenten van twijfel en onze-
kerheid?

■ Wat was de aanleiding van jouw
twijfel en/of onzekerheid?
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Waar heb je moeite mee
bij welke taakstelling?

Situatie PersoonTaak

0 - fouten Moeilijk om feedback 
te geven. Wil graag 
vrienden blijven.

Collega Jan Jans is 
moeilijk toegankelijk.

Kwaliteit checken 
van het werk van 
je collega

Bijdrage leveren aan de 
kwaliteitsverbetering

Geen contact met mensen 
die invloed hebben op de 
kwaliteit.

Ik ben bang om Kees aan 
te spreken.

Kees is erg dominant 
en lijkt weinig te 
willen delen  van wat 
er echt speelt.

Inventarisatie 
mogelijke 
pijnpunten in het 
productieproces

Bezetting regelen Bevoegdheid niet echt 
duidelijk

PZ belooft veel 
maar doet weinig

Inlenen van 
externe krachten

Figuur 2. Voorbeeld van een Mental Grid©-tabel

Maak concrete afspraken over de
acties en activiteiten die de
medewerker gaat ondernemen
en stel daarbij deadlines.

Bron: De Mental Grid© is een product van Hecx Business Development bv
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Meer lezen over deze thematiek? Zie
onder meer in de Management Tools
Base de artikelen:
■ Het coachingsraam: coachen als

strategische activiteit (model), 
J. Naber en M. Paulen 

■ Het voeren van coachinggesprek-
ken (checklist) 

■ De emotioneel intelligente coach
(veranderingsinstrument), 
A.H.E. van der Aa en P.G. van den
Beuken

■ Teamleiderschap en coaching
(checklist)

■ De Big Five: de vijf belangrijkste
persoonskenmerken in arbeidssi-
tuaties (model), T. Koot

■ Coach uw medewerkers. Een prak-
tisch model, T. Koot 

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nl

Samenvatting
Onzekerheid staat presteren en per-

soonlijke groei in de weg. Dus is het

zaak deze te overwinnen. Aan u als

leidinggevende de taak om daaraan

een bijdrage te leveren. Onzekerheid

blijkt domeinspecifiek: ze kan betrek-

king hebben op personen, situaties en

of taken. Bewustwording is een eerste

stap in het overwinnen van onzeker-

heid. Het is zaak onzekerheid en de

gevolgen daarvan op een niet bedrei-

gende manier aan de orde te stellen.

Zowel de comfort-stretch-stress ana-

lyse als de Mental Grid-methode

kunnen daarbij van pas komen. En

coaching on the job blijft onontbeer-

lijk. 
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■ Wat gebeurde er toen je taak-
stelling onder druk kwam te
staan?

■ Welk gevoel ontstond er bij je?
■ Wat dacht je toen?
■ Welk effect had dat op je werk-

zaamheden?
■ Hoe reageerden je collega’s hier-

op?

Door bovengenoemde vragen te stel-
len, ontwikkelt u inzicht in het reac-
tiepatroon van de medewerker en in
het moment waarop de medewerker
ineffectief gedrag ging vertonen. U
komt er samen met uw medewerker
achter of de onzekerheid of angst
ontstond met betrekking tot de per-
soon, de taak of de situatie. Soms zult
u bepaalde vragen een aantal keren
moeten stellen voordat u het echte
antwoord krijgt. Het is niet altijd een-
voudig om je gevoel en je gedrag met
je manager te bespreken. Leg eventu-
eel de ervaringen van elk gesprek
vast in een Mental Grid©.

Na deze inventarisatie kunt u samen
op zoek gaan naar hoe de medewer-
ker zijn gedrag effectiever kan
maken in een bepaalde situatie, bij
een bepaalde taak of ten opzichte van
een bepaalde persoon. Vertellen hoe
hij het moet doen heeft hier meestal
geen nut. De medewerker weet over
het algemeen cognitief wel welk
gedrag hij moet vertonen. Maar onze
hersenen en zelfbewuste emoties
geven op een dergelijk moment prik-
kels af waardoor wij toch neigen te
vervallen in ons oude gedrag. Het is
dus belangrijk echt te gaan coachen
om de medewerker over zijn mogelij-
ke belemmeringen heen te helpen.
Ook hier is het stellen van vragen
een belangrijke stap op weg naar het
ontwikkelen van zelfvertrouwen met
betrekking tot een situatie, taak of
persoon. Vragen die u daarbij kunt
gebruiken zijn:
■ Hoe kun je de momenten van

deze specifieke twijfel en/of
onzekerheid overwinnen?

■ Hoe zou je dit gevoel van onze-
kerheid in deze situatie kunnen
ombuigen naar effectief gedrag?

■ Welke belemmeringen moeten
daarvoor worden weggenomen?

■ Welke gesprekstechnieken kun
je daarbij inzetten?

■ Wat heb je daarvoor nodig?
■ Hoe kan ik je daarbij helpen?

Voordelen
Welke voordelen biedt onzekerheid
voor een medewerker?
In China zegt men dat onzekerheid
de eerste stap naar wijsheid is. We
hebben dus onzekerheid nodig om
ons als medewerker te kunnen ont-
wikkelen. Maar we vinden het gevoel
van onzekerheid niet prettig, dus
ontwikkelen we (onbewust) vlucht-
strategieën om ons niet onzeker te
hoeven voelen. Als we deze strate-
gieën doorbreken, zorgt dat dus voor
een versnelde ontwikkeling van onze
medewerkers.
Het grappige is dat we over het alge-
meen tijdens momenten van onze-
kerheid onze gesprekstechnieken
vergeten toe te passen, terwijl dat
juist dán nuttig zou zijn.
Gesprekstechnieken heb je eigenlijk
alleen nodig als een (begeleidings)
gesprek niet loopt. Als het gesprek
wél goed loopt, pas je waarschijnlijk
je gesprekstechnieken (on)bewust al
op de juiste manier toe.
Onzeker zijn in specifieke trajecten
heeft ook een ander voordeel: men-
sen worden er alerter van. Door deze
alertheid om te zetten in effectief
gedrag (lees: bewust gesprekstechnie-
ken toepassen) bent u in staat om
daadkrachtig en vooral professioneel
over te komen, wat uw resultaat
zeker ten goede komt.
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In de voortdurende strijd om de gunst van de klant is

het voor bedrijven van levensbelang om met de klant

in contact te zijn. Interactieve marketing biedt vele

mogelijkheden om de klant door en door te leren

kennen. Gebruikmakend van de nieuwste elektroni-

sche middelen, streven bedrijven een een-op-eenrela-

tie na met klanten. Niet om de klant te laten dicteren

wat het bedrijf moet doen, maar wel om de dialoog

met hem te beheersen. 

DE KRACHT VAN
COMMUNICATIE EN
KLANTGERICHTE
INTERACTIE
De klant is koning,
maar is hij ook de baas? 

De wetten zijn bekend. De oerre-
gels zullen niet of niet snel ver-
anderen. De mens is met de
komst van alle technische inno-
vaties ook niet ‘overnight’ veran-
derd in een echte ‘techie’. Nog
steeds is rood de kleur van de
angst, slapen we ongeveer een
kwart van ons bestaan, zegt een
plaatje ons meer dan duizend
woorden en zijn eten en seks zo
ongeveer de belangrijkste per-
soonlijke drijfveren…
Hoewel we handiger worden
met toetsenborden en afstands-
bedieningen, zijn we eendachtig
de evolutietheorie tijdens dit
informaticatijdperk niet plots-
klaps uitgerust met achttien vin-
gers om pc en smartphone tege-
lijkertijd te bedienen, vier her-

senhelften voor multitasking en
twee ogen in onze rug om snel-
ler informatie te verwerken.
Onze hersencapaciteit is ook
niet toegenomen. Integendeel, al
zeker 50 000 jaar wegen onze
hersenen ongeveer 1500 gram.
En die grijze machine werkt nog
steeds volgens een aloud princi-
pe, geprogrammeerd door de
omstandigheden uit de tijd
waarin de mens is ontstaan. Met
als motto: eten of gegeten wor-
den. Geen wonder dan ook dat
de meest succesvolle computer-
spelletjes moord en doodslag uit-
beelden. 

Marketing in deze eeuw
Met die wetenschap mag u als
‘new interactive marketeer’
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opnieuw aan de slag. De aloude vier
P’s van Kotler blijven overeind,
Mintzbergs adhocracy, Porters vijf-
krachten… het blijft allemaal opgeld
doen. Ontwikkelingen gaan snel,
maar niet zo snel dat u ze niet meer
kunt bijhouden. En als we vandaag
de boot missen, dan is er over een
uur een nieuwe veerpont die ons
aan de overkant brengt. Immers, ‘de
wet van de remmende voorsprong’
is vandaag de dag wel heel erg sterk
van toepassing. Nog in UMTS geïn-
vesteerd de laatste tijd?
De interactieve media en kanalen
bieden een handvol nieuwe instru-
menten waarop u dient te leren spe-
len. Dat is het nieuwe aspect van de
moderne marketing, de marketing
van deze eeuw. De kunst is natuur-
lijk om te zien wat er daadwerkelijk
verandert en hoe je daarop kunt
inspelen. Zonder de realiteit uit het
oog te verliezen. Het trucje daarbij is
om van de interactieve media en
kanalen eens goed op te schrijven
wat volgens u de unieke eigen-
schappen voor u zijn. Interactie,
snelheid, gebruiksgemak, prijs,
mate van toepassingen, toekomstige
toepassingskansen… En natuurlijk,
hoe en welke media en kanalen
gebruiken mijn klanten, relaties?
Dat is niet simpel vast te stellen.
Vooroordelen, invloeden van bui-
tenaf (prachtige berichten over
prachtige nieuwe media en kana-
len) verwarren uw beeld en opinie. 

Van zap naar information shift
Neem in ogenschouw dat één van
de belangrijkste ontwikkelingen is
de ‘information shift’. Wij, u ook,
krijgen het trucje van zappen steeds
meer in de vingers. Niet alleen bij tv
en de afstandsbediening, maar ook
in uw hoofd. Omdat de afgelopen
twintig jaar het aantal commerciële
boodschappen dat ons dagelijks
bereikt, vervijfvoudigd is (inmiddels
tot meer dan 3000 commerciële
boodschappen per dag), ontwikke-
len hele volksstammen methoden
om informatie te filteren en zelfs te
schrappen. We staan mijns inziens
aan de vooravond van het ultieme
zappen: wat wil ik wel en wat wil ik
niet aan informatie hebben. En van
wie. 
Het is daarbij niet het menselijk
talent om deze shift te realiseren.
We krijgen wel de instrumenten in
handen om dat uit te voeren. Soms

instrumentgericht, van een ja/neen
neen/neen-sticker op de bus, ons
telefoonnummer invoeren op de
digitale ja/neen-sticker  
www.infofilter.nl, tot en met self-
deleting webvertising software.
Maar ook ontwikkelen juist de inte-
ressante groepen mensen, zoals de
hogere inkomensklassen, een talent
om de juiste information shift te
maken. 

Twee totaal verschillende maar aan-
vullende zaken zijn daarom van
belang:
De traditionele, professionele mar-
ketingcommunicatie, dus op basis
van doelgerichte creativiteit, kan
alle nieuwe media en dus het zap-
verschijnsel verslaan. Er zijn echter
maar weinig reclamemakers die dit
trucje beheersen.
Het is de kunst om de doelgroep
precies in de roos te treffen. Dat kan
alleen maar als u weet wat uw
klant/prospect wil. U dient dus de
interactieve communicatie (ook via
de oude media, de krant, de tele-
foon, een mailing) tot in de puntjes
te beheersen. Uw instrument? De
database. Uw media? Internet, e-
mail en interactieve tv.

Creativiteit en interactie hand in
hand
Kortom, de succesfactor is de mix
van water en olie. Opvallende doel-
treffende creativiteit als verpakking
van een doelgerichte boodschap. De
vraag is derhalve: wanneer krijgen
we het eerste bureau dat beide trucs
beheerst? Het samensmelten van
creativity en interactivity gaat mijns
inziens binnen enkele jaren voor de
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‘Interactivity’ in marketing
Interactivity in marketing is al een discussie vanaf begin jaren negentig, maar
met het groeiend aantal toepassingen met internet, digitale tv, smartphones en
wie weet welke hardware en software nog gaan komen, begint het begrip
interactiviteit langzaam maar zeker z’n plek te krijgen in marketing en commu-
nicatie. De komende jaren zullen de marketeers van deze wereld zich vooral
bezighouden met het fenomeen ‘interactivity’. Passief werken met klanten,
enkel zender zijn is onvoldoende om branding- en salesdoelen te realiseren.
Het nieuwe is de techniek. Zoals de tv en de radio ook ooit eens nieuw waren.
En aan nieuwe technieken moeten we wennen. De overlevering vertelt ons dat
de eerste tv-commercials niet meer waren dan radiospotjes met beeld. En de
eerste internetsites niet meer dan een digitale brochure met veel tekst, her en
der een foto en als topattractie: the spinning logo… Nu we inmiddels steeds
meer mediaonafhankelijk werken en denken is er nog veel aan professionaliteit
te winnen bij klantinteractie. Interactiviteit met klanten, doelgroepen, is nog te
veel een eenrichtingsverkeer. We weten de klant inmiddels wel individueel te
vinden, dat is al heel wat, nu de interactie nog. Wass will dass Weib?

Duidelijkheid scheppen
Is internet een medium of een kanaal? Is tv een medium of kanaal? Wat is de
kabel dan? Is een website een medium of een kanaal? Alleen die discussie al
zorgt voor veel verwarring. Begrippen zijn het eerste wat u dient te beheersen
wilt u niet in verwarrende discussies komen.

Medium: Materiaal waarop data wordt geschreven of opgeslagen.
Kanaal: De route die een boodschap volgt tussen zender en ontvanger.

Een dvd is een medium. UMTS is een kanaal. Het internet is daarmee een
kanaal, uw website is het medium. Wat virtueler dan een cd, toegegeven. Maar
een medium is geen kanaal v.v.



grootste verrassingen zorgen in de
reclame- en direct-marketingwereld
(zie het artikel in Management Tools,
juni 2005). Interactiviteit van van-
daag de dag is nog teveel een vraag-
en-antwoordspelletje. U kunt winst
behalen door ongezien met uw doel-
groepen te communiceren, interac-
tief. Met andere woorden, er is con-
tact, u hebt interactie, maar uw klant
merkt er niks van. Dat kan alleen als
u uw doelgroep ‘ultiem’ kunt volgen.
Zover zijn we nog niet, maar tech-
nisch is er al veel mogelijk. 
Privacy? Goed punt. Maar in liefde
en oorlog is veel, zo niet alles, ver-
oorloofd. En om een beetje in de
teneur van de paragraaf te besluiten,
de zwartgallige opmerking van
acteur Malcolm McDowel in de
Britse film ‘If…’ uit 1969 van Lindsay
Anderson: ‘Foute oorlogen bestaan
niet. Geweld en revolutie zijn de
enige pure handelingen. Oorlog is
de laatste overgebleven creatieve
daad’. Tja…

Interactieve marketing
Veel ondernemingen, en uiteraard de
postorderaars, direct writers en vele
uitgevers voorop, verschuiven hun
visie van het ‘afdelingsgevoelige’
direct marketing naar het veel brede-
re begrip interactieve marketing.
Interactieve marketing maakt con-
creet gebruik van informatietechno-
logie (IT, waarbij ook wel ICT met de
C van Communicatie wordt toege-
past). Men streeft een een-op-een
interactieve relatie met de doelgroep
na. Hieruit volgt met name het
begrip ‘interactief’ als bijwoord van
marketing. Deze ontwikkelingen
zijn inzichtelijk gemaakt door
Michiel van Mens in de twee figuren. 

In de figuren wordt duidelijk dat we
groeien van een productgerichte
naar een virtuele organisatie, met
interactiviteit als tussenstap. Iedere
vorm van marketing is interactief.
Maar vanuit het oogpunt dat ieder
begrip een beschrijvende definitie
behoeft en vice versa, is nu eenmaal
bepaald dat we de term ‘interactieve
marketing’ het best kunnen definië-
ren door: bedrijfseconomisch com-

mercieel denken en doen met
gebruikmaking van IT (of ICT).

Instrumenten
Bij interactieve marketing maakt
men gebruik van instrumenten als
internet, databases, callcenters, 
elektronisch datatransport en bin-
nenkort interactieve tv (als we ein-
delijk ‘allemaal’ digitale decoders
hebben van Talpa TV). Doel is op
interactieve wijze een directe com-
municatie te krijgen met de doel-
groep. Daardoor veranderen de mar-
keting- en verkoopprocessen dras-
tisch. 
Alert reageren, in een nauwe relatie
met de klanten, is een vereiste. Als
(interactief) marketeer van een
onderneming wenst u een direct,
persoonlijk contact te onderhouden
met klanten. Dat kan op verschil-
lende manieren: persoonlijk, per
brief, per telefoon en per computer-
systeem. Interactiviteit valt of staat
met de factor tijd. Tijd valt of staat
met de mate van ‘transport’. Hoe
langer het transport duurt, des te
meer tijd er wordt ‘verspild’. Met de
digitale media kan informatie snel
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De letter ‘e’ van 
marketing
De letter ‘e’ heeft inmiddels de
betekenis van ‘electronic’ gekregen.
Het wordt gebruikt als voorvoegsel
van bestaande begrippen, om aan te
duiden dat het toch gaat om een
nieuw iets. De nieuwe vorm van
mail (post) kennen we natuurlijk al
lange tijd: e-mail. Het begrip ‘han-
del’ heeft ook inmiddels een extra
letter ‘e’ te pakken: e-commerce
(ook wel e-business genoemd). En
steeds vaker duikt nu ook de term 
e-marketing op als het gaat om mar-
keting met de nieuwe, elektronische
media. Vooralsnog wordt daar vooral
het internet mee bedoeld. E-direct
marketing is wellicht een wat verge-
zocht begrip. We praten tenslotte
over direct marketing, waarbij de
‘elektronische aspecten’ een toevoe-
ging zijn op het reeds voorhanden
zijnde brede pakket instrumenten
van direct marketing. De nieuwe 
instrumenten zijn dus gewoon de
‘elektronische’ waarbij direct marke-
ting blijft wat het is. 

Communicatiegericht
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Massamedia

• Radio

• Televisie

• Kranten

• Sponsoring

• Reclamevliegtuig

• Tankpas • Klantenpas-

 programma’s

Directe media

• Databasemarketing

• Postordercatalogi

• Relatiebeheersystemen

• Sponsored mag.

• Loyaliteitprogramma’s

• In-store marketing

• Reclameborden in 

 voetbalstadion

• Verkoopgesprek • Helpdesk

Interactieve media

• Website

• Informatiezuilen

• Smartcards

• Geldautomaten

• Callcenter

• Mms/sms

Figuur 1.  ????????????????????????



en zeker worden verspreid. Idealiter
verloopt al het transport digitaal,
zodat er ook door middel van data-
bases en digitale fulfillment snel
respons kan worden geleverd. Het
communicatie- en verkoopproces,
inclusief afhandeling en zelfs vaak
de levering van dienst of product
(software, informatie, muziek, geld)
wordt meteen en ter plekke afge-
handeld. 

De klant in de ‘drivers seat’
Interactieve marketing omvat een
klantgerichte strategie die geba-
seerd is op een effectieve organisa-
tiestructuur, een klantvriendelijke
mentaliteit en een directe onder-
steuning van de andere disciplines
(artikelen op voorraad en mogelijk-
heid tot snelle levering en vriende-
lijke betalingsfaciliteiten).
Natuurlijk gebruikmakend van de
interactieve (nieuwe) media.

Interactieve marketing moet dus
strategisch en integraal binnen de
onderneming worden toegepast.
Het directe contact met de klant is
de laatste schakel in dit totale inter-
actieve marketingproces.
Back-office en front-office
In de adviespraktijk splitsen we dit
domein vaak in enerzijds de back-
office en anderzijds de front-office.
‘Back’ is de systematiek, de data-
base, het computernetwerk, het
financiële systeem. ‘Front’ is de ver-
koper en telefonist, de huisstijl, het
merkdenken en -beleven. Zonder
goede backing is er aan het front
geen eer te behalen. Vandaar dat een
flegmatieke marketeer op de voor-
plecht van het schip vaak even prag-
matisch naar achter dient te gaan
om te praten met de roerganger. De
aandacht wordt dus allereerst
gericht op de ‘achterkant’ van een
onderneming. Waarom? Omdat een

belangrijk aspect van het concept
interactieve marketing is dat we van
marketingpush naar -pull gaan! En
we dienen onze ‘interactieve zaak-
jes’ op orde te hebben. Juist waar het
een zo snelle interactie betreft is
razendsnelle en adequate respons
en fulfillment van essentieel belang.

Van push naar pull
In de moderne communicatie
neemt interactie waarbij gebruik
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Interactieve marketing
concreet
Levert u informatie, adviezen, tips,
berekeningen, wilt u afspraken
maken, een datum plannen kortom
iets doen wat niet tastbaar is? Dan
dient u gelijk en real time te
reageren: ‘I want it and I want it
now...’
Levert u een product of dienst die
geleverd dient te worden, dan
moet u binnen 24 uur kunnen ant-
woorden. Dat mocht voorheen –
gezien het postaal verkeer – nog
binnen een week…
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Directe media

Interactieve

media

Virtuele organisatie

Netwerkorganisatie

Klantgerichte organisatie

Productgerichte organisatie
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Dat het begrip ‘merk’ uiterst belangrijk is in een dergelijke aanpak van interac-
tieve marketing, spreekt voor zich. Interactieve marketing optimaal benutten
met een non of zwak merk is feitelijk ondoenlijk. 



gemaakt wordt van de elektronische
media een belangrijke plaats in. Dat
kan telefonisch via een callcenter,
maar het kan ook een e-mail of reac-
tie via internet zijn. Het merkden-
ken gaat zoals we reeds stelden
meer naar ondernemingsdenken
waarbij de relatie met de klant voor-
opstaat. ‘Niet het merk maar het
bedrijf staat centraal’ is het feel good-
gevoel dat we voor onszelf als mens
en bedrijf creëren bij de doelgroep. 

Hoe we ook met dit veranderende
(direct) marketingproces omgaan,
uiteindelijk zal de klant zelf steeds
vaker actie gaan ondernemen. Het
lijkt erop dat het min of meer tradi-
tionele pushproces wordt vervan-
gen door het pullproces. Dat wil
zeggen dat de klant zelf bij de ver-
kooporganisatie zijn behoeften ken-
baar maakt en naar een oplossing
zoekt om die behoeften te bevredi-
gen. Dat ging voorheen vaak net
andersom: de verkooporganisatie
vertelde aan de klant waar hij
behoefte aan had en het bedrijf
bood daar een oplossing voor aan.
Dat ging vaak massaal, via adverten-
ties of direct mail. 
Maar wie heeft er ooit gevraagd aan
een bruingoedfabrikant: maakt u

voor mij eens een kastje waarmee ik
de natuur twintig kilometer verder-
op kan zien en dat met een druk op
een knop kan veranderen in een
theater of voetbalveld… (de tv dus).
Of sportschoenen met drie streepjes
erop en de zool van een autoband
(Adidas in alliantie met Goodyear, u
kunt het niet verzinnen). Heeft u
ooit gevraagd om een apparaat waar
u koffiepads in kunt doen waardoor
het koffiedrinken drie keer zo duur
is geworden en – als ik zelf zo vrij
mag zijn – zeker niet smaakvoller?
Toch zijn er in korte tijd al meer dan
twee miljoen Senseo’s in Nederland
verkocht. Laten we eerlijk zijn, con-
sumenten onder elkaar, we volgen
toch gewoon de suggesties van de
marketeer? Nog een Mora magne-
tronvlammetje voor bij uw beerten-
derbiertje?

Communicatie verandert
Voorbeelden te over waar niemand
naar gevraagd heeft en die toch suc-
cesvol zijn geworden. Het punt is
ook eerder dat uw relatie graag in de
‘drivers seat’ wil zitten, ze kan het
echter niet (altijd). Dat geldt met
name voor de consumentenmarkt.
Deze observatie maakt met name de
consequenties voor uw communica-

tie-insteek duidelijk. U prijst niet
langer uw product of dienst aan,
maar u dient uw doelgroep mee te
helpen hun eigen vraagstelling te
sturen. U creëert daardoor als het
ware niet de vraag met het passende
antwoord, maar laat uw doelgroep
de juiste vraag stellen aan u. Dat
vergt een geheel andere communi-
catieaanpak. Om de vergelijking
met de ‘drivers seat’ aan te houden:
uw relatie rijdt niet meer met u mee
maar zit zelf achter het stuurwiel,
maar het is wel uw route die bere-
den wordt. En dat, we stelden het al
eerder, zonder dat uw doelgroep dat
merkt. 
We leven in een schijnwereld. Onze
eigen Truman Show. Ook u…

Van klantgerichtheid naar 
klantparticipatie?
Dankzij de informatietechnologie
(IT) is het mogelijk om gegevens
makkelijk en snel te verwerken. We
kunnen beter segmenteren door
betere databasetechnologie. We stre-
ven naar een interactieve technolo-
gie om relaties direct, persoonlijk en
zonder veel moeite interactief te
benaderen en informatie en bestel-
lingen van ze te krijgen. Wat we
niet meer willen is commerciële
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■ Focus op primaire (internet) bedrijfsproces
■ Gebruik van traditionele marketing benadering (4 p’s) en (massa mediale)

communicatiemiddelen
■ Splitsing van functies, media en middelen
■ Geen direct contact met de klant
Voorbeeld: kranten/uitgeverijen

■ Scheiding front-office en back-office
■ Marketing en communicatie als proces
■ Direct contact met de klant en gebruik van klantendatabase (kennis over de

klant)
Voorbeeld: Wehkamp, NS, Belangdienst

■ Focus op de core business
■ Partnerships met toeleveranciers
■ Direct en geautomatiseerd contact met klanten en toeleveranciers
Voorbeeld: Amazon.com

■ Volledig geautomatiseerd bedrijfsproces rondom de front-office
Voorbeeld: internet veilingen

Productgerichte
organisatie

Klantgerichte
organisatie

Netwerk
organisatie

Virtuele
organisatie



boodschappen massaal aan de
beoogde doelgroep aanbieden. Het
marketingbeleid kan met interactie-
ve marketinginstrumenten meer
worden gebaseerd op feiten in
plaats van op aannames. Het kan nu
een afweging worden van feiten,
doelstellingen, kosten en mogelijk-
heden, die het bedrijf kan baseren
op geanalyseerde gegevens van indi-
viduele klanten en prospects. 

Is dit nieuw? Niet echt, maar stap
voor stap brengt de technologie ons
verder in het streven het transport
verder te optimaliseren. Het draait
bij interactieve marketing tenslotte
allemaal om de klant, die u bij voor-
keur zo goed mogelijk wilt volgen
en zo goed mogelijk van dienst wilt
zijn. Hoewel interactieve marketing
sterk in opkomst is, is er voorlopig
nog lang geen sprake van een heuse
een-op-een individuele communica-
tie. Als we de ontwikkelingen bin-
nen de reguliere marketing aflopen,
zien we de volgende fasen.
1. Het industriële productdenken,

de start.
2. Klassieke marketing werd daar-

na een feit (‘ik wil de markt op’).
3. Markten werden doelgroepen.
4. Doelgroepen werden segmenten.
5. Segmenten werden, mede door

verfijnde databasemarketing,
gefragmenteerd.

6. Fragmenten worden nu een een-
op-eenrelatie met klanten, mede
door de online media.

7. De volgende stap kan zijn: klant-
participatie…

Bij punt 7 staat bescheiden ‘kan’ en
niet ‘zal’. Immers, al eerder toonden
we ons wat gereserveerd over het
feit of uw relatie wel ‘kan’ participe-
ren met u. Het is toch een beetje de
omgekeerde wereld als we aan de
klant kunnen overlaten wat hij bij u
‘gaat doen’ of wat u ‘voor de klant
moet doen’. Voorlopig is de nu te
maken stap die van fragmentatie
naar individuele benadering. De
basis van klantparticipatie is de
database. Die wordt zodanig inge-
richt dat het een tweerichtingsver-
keer wordt. U bedient de klant op
basis van eigen ingegeven wensen
en afnamegedrag. Maar u voert die

gegevens in (niet de klant!). U moet
hem of haar ten dans vragen, en de
dans leiden… of het een tango of
cha-cha-cha is, mag uw klant zeg-
gen.
Hoewel klantparticipatie nog steeds
op veel marketingagenda’s staat, is
het feitelijk niet wenselijk dat de
klant u gaat zeggen wat te doen. Mij
lijkt het bovendien ook nog eens
schier onmogelijk. Investeren in
klantparticipatie is derhalve een ‘no
show’. Niet doen, niet in investeren. 
Verwar klantparticipatie niet met
selfservice. Dat laatste is zeker een
optie omdat u veel tijd (en dus geld)
kunt winnen door klanten zelf data
en dergelijke te laten aanpassen.
Self-servicingapplicaties zijn van
grote waarde voor uw portemonnee,
klantentrouw en klantkennis.

Interactieve marketing en 
klantretentie
De kracht van interactieve marke-
ting schuilt in de combinatie van de
bestaande interactieve instrumen-
ten voor marketingdoeleinden. Er
zijn vele goed uitvoerbare interac-
tieve marketingmethoden binnen
het concept van interactieve marke-
ting. Een grote impact hebben de
zogeheten retentieprogramma’s.
Deze programma’s worden vaak
ondersteund door middel van een
‘klantenkaart’ en allerlei vormen
van direct marketing, cross- en
upselling, marktonderzoek en der-
gelijke. Klantretentie betekent sim-
pelweg ‘klantbehoud’, retentie
komt van het Engelse ‘to retain’ en
betekent simpelweg ‘behoud’.

Klant wil erkenning
Retentie creëren is een van de facto-
ren binnen het concept interactieve
marketing. Een retentieprogramma
is vooral bedoeld voor de meer repe-
titief kopende klanten of voor de sti-
mulans om bepaalde doelgroepen
meer te laten kopen. Een onderne-
ming wil haar klanten kennen, stu-
ren, meten, registreren en met hen

communiceren, direct en interac-
tief. Retentieprogramma’s zijn daar-
om wellicht de basis voor interactie-
ve marketing. Retentie wil zeggen
dat een klant bij voorkeur bij een
bepaalde winkel koopt, een bepaald
product of merk koopt, of met een
bepaalde luchtvaartmaatschappij
vliegt. Slechts zelden wordt de
reden voor deze retentie onder-
zocht. Het bedrijf wil alleen de klan-
dizie hebben en stimuleren en doet
dat met services, faciliteiten en in
veel gevallen een spaarprogramma.
Niettemin is Shell al jaren succesvol
met zegeltjes, maar dat lijkt inmid-
dels een alleenstaand gelukkig voor-
beeld. 
De klanten worden erkend, herkend
en gewaardeerd. En dat is wat de
consument tegenwoordig graag wil.
De onderneming kent haar klanten
en beloont haar met extra facilitei-
ten. Zij waardeert haar klandizie
door de klant voordelen te verstrek-
ken; voordelen in de vorm van kor-
tingen, speciale producten en in de
meeste gevallen spaarpunten. Het is
op deze wijze voor een afnemer
(klant) meer de moeite waard om
een bijzondere relatie te zijn. 
Alle met het retentieprogramma
verkregen gegevens kunnen we ook
toepassen voor analyses van de
klanten en het aankoopgedrag. Deze
analyses zijn dan weer de basis voor
interactie met de klant, de basis om
de markt te benaderen en worden
daarom bijvoorbeeld gebruikt om
een interactief communicatieproces
naar de klant te starten.
Bijvoorbeeld met brieven, telefoni-
sche ondersteuning of persoonlijke
contacten.

Nadelen 
Maar het retentieprogramma heeft
ook nadelen. In zijn totaliteit is het
een belangrijk programma, waaraan
een groot deel van het marketing-
communicatiebudget zal moeten
worden besteed aangezien men
communiceert met de beste klan-
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De kunst is uw doelgroep in de roos te treffen en dat kan alleen als u weet
wat uw klant wil. Daarom dient u interactieve communicatie tot in de
puntjes te beheersen.



ten. Dit kan mogelijk leiden tot een
verschuiving binnen de bestedingen
van het marketingbudget.
Een ander nadeel kan zijn dat deel-
nemers aan het retentieprogramma
te veel aandacht kunnen krijgen. Zij
raken zelfs ‘gewend’ aan het reten-
tieprogramma en worden verwend
met de voordelen: de kortingen en
de spaarpunten. Maar zowel gewen-
nen als verwennen heeft als nadeel
dat men niet meer zonder kan. Een
dergelijk programma kun je ook
niet zomaar stopzetten. Je moet
ermee doorgaan, of je wilt of niet.
Immers, stop je ermee, dan is de
klant weg.
Dat is mogelijk ook een reden waar-
om er zoveel programma’s zijn.
Iedere luchtvaartmaatschappij heeft
een retentieprogramma, evenals de
meeste warenhuizen, postorderbe-
drijven enzovoort. 
De marketingvoordelen zijn evi-
dent, men leert de goede klanten
kennen en kan die speciaal benade-
ren. Hierdoor wordt de klanten-
trouw, customer loyalty, nog eens
verhoogd. En daarnaast kan men
direct de effecten meten en wordt
het budget gericht besteed. 
Een ander concept binnen de inter-
actieve marketing zijn de affiniteits-
programma’s. Deze programma’s
zijn gericht op klanten die zich
graag aan een bepaald bedrijf of pro-
duct willen binden. De onderne-
ming kan dit natuurlijk alleen maar
van harte ondersteunen. Maar
mogelijk is zij terughoudend met
een affiniteitsprogramma, vanwege
de kosten en de onherroepelijkheid
ervan. Dan kan zij een andere moge-
lijkheid zoeken om de klanten te
binden en te belonen waar ze wel
mee kan stoppen. En de oplossing
mag ook niet ad hoc zijn, daar het
anders te vluchtig wordt, dat maakt
het gecompliceerder. 

De gulden middenweg?
De tussenvorm tussen een perma-

nent systeem, een retentieprogram-
ma en een ad hoc oplossing is wat
we een discontinu systeem of serie-
benadering noemen. Een serie is een
reeks activiteiten, beloningen en
acties die in een volgtijdige reeks
staan en eindig zijn. Bijvoorbeeld
een boekenserie over een bepaald
onderwerp dat al dan niet raakvlak-
ken met de onderneming of haar
producten heeft. Hiermee worden
goede klanten beloond, echter bin-
nen een bepaalde tijdsperiode.
Daarna kan de onderneming beslis-
sen of zij hiermee doorgaat op deze
wijze maar dan met een nieuwe
serie, of dat zij de activiteiten stopt
dan wel een retentieprogramma wil
beginnen. 
Bij interactieve marketing is het
overigens interessanter om eerst
deze tips bij uw klant te krijgen dan
het product. Wordt de tip aanvaard,
dan volgt de aankoop van het speci-
fieke product wellicht wat gemak-
kelijker. De snelheid van actie en
reactie bij deze denktrant is evident.
Papier is te traag. Internet en weldra
digitale tv bieden de mogelijkheid
tot snelle distributie van deze infor-
matie en – mogelijk – tot snelle
respons. Goede registratie van de
eisen en wensen van de respondent
is noodzaak.

Vereisten aan automatisering
Er wordt een veelheid van affiniteits-
elementen opgebouwd, die voor de
klant voordelig zijn en hem informe-
ren over onderwerpen waarin hij is
geïnteresseerd. De consument of
afnemer abonneert zich op een der-
gelijke reeks, waardoor registratie
van zijn adres mogelijk is. Als de ver-
strekker ook nog een aankoop-
verplichting instelt, dan begint dit te
lijken op een retentieprogramma. 
Binnen het concept van de interac-
tieve marketing dient uw geautoma-
tiseerde marketingsysteem de ver-
werking van gegevens aan te kunnen.
Uw systematiek moet dus kunnen

communiceren met geavanceerde
voice-response en e-mail of sms/
mms-afhandeling. De gegevens van
uw klanten die bij u iets bestellen,
of via deze weg informatie opvra-
gen, dient u uiteraard te beveiligen.
Er is voldoende codering voorhan-
den om inbraak via modem op uw
systeem te voorkomen. Ook voor
financiële transacties!

Gevestigde orde: verandering is
de enige constante!
Organisaties die van huis uit
bekend zijn met het gebruik van
informatietechnologie maken goed
gebruik van het concept van de
interactieve marketing. Het zijn
juist deze bedrijven die hun back-
office en fulfilment op orde hebben
om snel en goed aan de wensen van
de klant te kunnen voldoen: postor-
deraars, financiële instellingen, tele-
combedrijven, sommige uitgevers,
enkele retailers.
Maar de mogelijkheid informatie
alsook zekere producten snel te
transporteren, schept ruimte voor
nieuwe ondernemingen die zich
niets aantrekken van de gevestigde
orde en bestaande distributiemetho-
den. De ondernemingen genoemd
in de vorige alinea laten zich niet zo
snel de loef afsteken. Maar er ont-
staan wel niches waarin nieuwe
bedrijven plaatsnemen die verstan-
dig gebruikmaken van de interactie-
ve marketing. Nu zult u als grote
ondernemingen zeggen, ach, ze heb-
ben toch geen geld. Maar investeer-
ders zoals Sequoia die achter Google
staan en vele andere (succesvolle)
participaties barsten van geld en
ondernemingszin. TomTom is
inmiddels op de beurs meer waard
dan Getronics. Grote ondernemin-
gen kunnen juist nu hun klantenbe-
standen te gelde maken door de
interactie met hen te optimaliseren.
Maar daarvoor zullen veel bedrijven
de communicatie, het proces en de
interface naar de klant toe sterk
moeten veranderen.

De dialoog beheersen
Waar het namelijk vooral om draait,
is dat de onderneming zich open-
stelt voor de doelgroep. De klant
moet weten wie u bent, hoe u bent
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Interactieve marketing omvat een klantgerichte strategie gebaseerd op een
effectieve organisatiestructuur, een klantvriendelijke mentaliteit en directe
ondersteuning van andere disciplines, natuurlijk gebruikmakend van 
interactieve media.



te vinden en hoe u een relatie aan
kunt gaan. Dit heeft inderdaad alles
te maken met het veranderende
communicatiebeleid waarbij niet
alleen het merk centraal staat maar
ook de wijze waarop de onderne-
ming haar interactieve marketing-
processen beheert en beheerst.
Interactieve marketing is een dia-
loog met uw doelgroep, bijna altijd
gebaseerd op:
■ wie bent u en wie ben ik? 
■ wat wilt u en wat kan ik voor u

betekenen?

En met die laatste vraag zal uw doel-
groep of relatie vrijwel nooit bedoe-
len: ik zal u zeggen wat u voor mij
kunt betekenen. Met interactieve
marketing beheerst u de dialoog,
maar blijft altijd in de driver’s seat.
Uw klant is koning, geen dictator…

Samenvatting
Als de klant steeds minder grijpbaar

is, zorg er dan voor dat de klant u

grijpt. Dat kan alleeen met ‘pakken-

de’ communicatie en een juiste link

tussen uw onderneming en de klant.

Een sluitende ITC-infrastructuur,

moderne CRM-systematiek en self-

servicing websites zijn niet voldoen-

de. Het zit tussen uw oren. Het gaat

om uw instelling, wilt u een mooie

dialoog met uw klant? Interactie?

Informatie uitwisselen die er toe

doet? Stel u open voor uw klant op

waarachtige gronden. De klant

grijpt u, vergeet dan niet om de klant

goed vast te houden...
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Van de auteur van dit artikel, Egbert
Jan van Bel, treft u in de base de vol-
gende artikelen over marketingtools
aan: 
■ Van customer loyalty naar customer

retention
■ Van segment gedreven naar event

driven 
■ Event driven marketing: de beste

verkoop doet u als de klant het
nodig heeft

■ E-mailmarketing: succes alleen via
een professionele aanpak

■ Marketing en Sales: closing the gap
■ De kracht van merk en creativiteit.

Uw identiteit is de boodschap
Versatel toch?
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Biedt het evalueren van de werkomgeving kansen

voor uw eigen organisatie? Of is het misschien zelfs

noodzakelijk? In dit artikel staan tien stellingen die u

helpen deze vragen te beantwoorden. Maar daarvoor

komt eerst het begrip kantoorinnovatie aan bod en de

ontwikkelingen die maken dat kantoorinnovatie de

fase van de hype voorbij is en volwassen begint te

worden. 

EVALUATIE VAN DE
WERKOMGEVING 
Kans of noodzaak?

Kantoorinnovatie
Steeds meer bedrijven stappen
over op nieuwe, innovatieve
werkomgevingen. De komende
jaren zet de trend zich door dat
implementaties van kantoorin-
novatie zich niet meer beperken
tot pilotprojecten, maar groot-
schalig worden aangepakt.
Voordat u overstapt op een nieu-
we werkomgeving voor de gehe-
le organisatie is het verstandig
de vertreksituatie grondig te eva-
lueren. 
Kantoorinnovatie is het proces
om te komen tot een passende
werkomgeving voor een organi-
satie(onderdeel). Op basis van
een analyse van de huidige en
toekomstige werkprocessen,
ICT-ontwikkelingen en de ambi-
ties van de organisatie wordt er
een werkomgeving ontworpen
die optimaal past bij de organisa-
tie. Het is cruciaal dat er niet
alleen een concept wordt ont-
wikkeld voor de medewerkers,
maar dat er ook veel aandacht
wordt besteed aan het voorberei-
den van de managers en mede-
werkers op het werken in het

nieuwe concept. De kern van
kantoorinnovatie is dat huisves-
ting wordt gebaseerd op activi-
teiten en niet op status en func-
tie van de medewerkers. 

Overspannen verwachtingen
Recentelijk heeft Twynstra
Work Innovation een enquête
uitgezet onder 122 facility
managers van middelgrote en
grote organisaties over kantoor-
innovatie. Hieruit blijkt dat
bedrijven en organisaties hun
kantoor flexibel zullen inrichten
in plaats van nieuwe kantoor-
ruimte te huren als er in de
nabije toekomst behoefte bestaat
aan nieuw personeel.
Een manier om de ontwikkeling
van innovaties in de tijd gezien
te beschrijven is de uit Amerika
overgewaaide Hype Cycle. De
Hype Cycle is bedoeld om aan te
geven wat de stand van zaken is
van nieuwe ontwikkelingen in
de groei naar volwassenheid. In
figuur 1 is de Hype Cycle weerge-
geven. 

Het is duidelijk dat kantoorinno-
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vatie de tijd van ‘overspannen ver-
wachtingen’ inmiddels gepasseerd
is. Begin jaren negentig stonden de
eerste pilots nog volop in de belang-
stelling. Elk nieuw kantoor zou
anders ingericht worden. Deze voor-
spelling is echter niet uitgekomen;
wellicht ervaart men de invoering
als complex. Een heel praktische
reden zou kunnen zijn dat er zich te
weinig mutatiemomenten zoals een
verhuizing of een drastische renova-
tie hebben voorgedaan. Het ‘invoe-
ringsmoment’ voor kantoorinnova-
tie moet zich immers aandienen. 

De laatste tijd is er een sfeer ont-
staan waarin mensen zich afvragen
of de ontwikkeling van kantoorin-
novatie stilstaat. Een uiting van
voelbare desillusie. Er ontstaan zelfs
tegenbewegingen van kantoorinno-
vatie die samenhangen met de min-
dere economische ontwikkelingen.
Iedereen moet van negen tot vijf
uur werken en gewoon zijn werk
doen. De baas beslist, dus aan duide-
lijkheid geen gebrek. Dit maakt veel
medewerkers gelukkig, ze weten
immers waar ze aan toe zijn (Judith
Meir in haar in 2003 verschenen
boek Het is mooi geweest. Het kantoor
is geen pretpark). Tegelijkertijd zien
wij organisaties die de pilotfase
voorbij zijn en kantoorinnovatie
uitrollen over de gehele organisatie.
Zij pakken al lerenderwijs andere
ontwikkelingen mee die een positie-
ve invloed hebben op het invoeren
van de kantoorinnovatie. Denk hier-
bij aan telewerken en het digitalise-
ren van (werk)archieven. Het zijn

dan vooral de grote organisaties die
zich een pilot kunnen veroorloven
en die kantoorinnovatie niet meer
zo spannend vinden. Het is voor hen
‘gewoon’ geworden. 
Zo zien wij bij grote organisaties in
Scandinavië als Telenor, Nokia en
het Lindholmen Science Park dat
kantoorinnovatie een vanzelfspre-
kendheid is geworden voor de
gebruikers. De standaard werkplek
is zelfs massaal vervangen door de
‘stawerkplek’. Ook in Nederland
zijn diverse organisaties geheel
innovatief ingericht. Denk aan een
verzekeringsbedrijf zoals Interpolis,
enkele adviesbureaus zoals
Twynstra Gudde en bijvoorbeeld
het ministerie van Economische
Zaken in Den Haag. 

In het onderzoek ‘Office Concept
Monitor’ uit oktober 2003 van
Concept International gaven de
deelnemende organisaties aan dat
18 procent nu flexplekken heeft en
81 procent flexplekken wil. Dat zijn
op zich hoge cijfers die aangeven
dat kantoorinnovatie – in welke
vorm dan ook – al redelijk op dreef
is. 

Onze conclusie is dan ook dat, uit-
gaande van de Hype Cycle, kantoor-
innovatie volwassen wordt en niet
meer in het dal van desillusie zit.
Kantoorinnovatie is aan de opmars
begonnen op de helling van opluch-
ting, maar het plateau van producti-
viteit is nog niet bereikt. Dit ligt
echter wel in het verschiet als we
erin slagen een aantal ontwikkelin-

gen te combineren en verbeteringen
aan de huidige concepten toe te voe-
gen en als we aantoonbaar met
harde cijfers, de toegevoegde waarde
kunnen aantonen. 
Hoewel kantoorinnovatie nu al suc-
cesvol is, weten we dat het vaak
beter kan. Een integrale benadering
waarbij meer vanuit de innovatie
van het werk, de werkprocessen en
ICT-toepassingen wordt gedacht,
leidt tot een verdere optimalisatie
van kantoorinnovatie. Hierdoor
komt het plateau van productiviteit
eerder in zicht.

Evalueren van de werkomgeving
In de loop van de jaren zijn er ver-
schillende evaluatiemethoden ont-
wikkeld voor zowel innovatieve als
traditionele werkomgevingen. De
redenen om te evalueren kunnen
uiteenlopen. Ook verschilt het per
organisatie wat men met de uitkom-
sten wil. Dat moet allereerst duide-
lijk worden. Daarna wordt de evalu-
atie samengesteld die het best past
bij de organisatie. Dit gebeurt op
basis van een modulaire methodiek
die de volgende mogelijkheden
biedt:
■ Een op maat gemaakte vragen-

lijst voor alle medewerkers of
een representatieve groep, die
afhankelijk van de informatie-
behoefte de volgende onderde-
len kan bevatten: 
– een op uw organisatie toege-
sneden onderdeel waarin vragen
worden gesteld die inzicht geven
in hoeverre de doelstellingen zijn
gehaald die de organisatie had
met het realiseren van de (inno-
vatieve) werkomgeving;
– de kwaliteit van de werkplek
en de werkomgeving; hierin
komen vragen aan bod over de
archiefruimte, daglichttoetre-
ding, ergonomie, enzovoort. Dit
onderdeel heeft betrekking op de
fysieke aspecten van de werkom-
geving;
– een toptien van de beste aspec-
ten en een toptien van verbeter-
punten van de werkplek en de
werkomgeving. Het belang dat
medewerkers hechten aan
bepaalde voorzieningen en acti-
viteiten wordt gerelateerd aan de
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prestaties van de werkomgeving
daarop. Het gaat dan om de vol-
gende aspecten: kwaliteit van de
werkomgeving in relatie tot het
soort werk dat men verricht, de
kwaliteit van de communicatie-
faciliteiten zowel ruimtelijk als
waar het apparaten betreft, en
opbergen en archiveren.

■ De thermometer. Een stan-
daard quick-scanvragenlijst die
organisaties zelf kunnen uit-
zetten en die inzicht geeft in de
beleving van de werkomge-
ving, de activiteitenpatronen
en het werkplekgebruik.
Afhankelijk van de deskundig-
heid in de betreffende organi-
saties kan men zelf aan de slag
met de resultaten.

■ Werkplekmetingen. Aan de
hand van tijdmeting worden
de bezetting en benutting van
de werkplekken, vergaderplek-
ken enzovoort geanalyseerd en
beoordeeld. Deze gegevens
kunnen in verband worden
gebracht met de resultaten van
de gekozen onderdelen van de
enquête, waardoor haarscherp
het verschil in beleving en fei-
ten zichtbaar wordt.

■ Organisatiefotografie. Met
behulp van foto’s wordt in
beeld gebracht hoe de organisa-
tie overkomt en hoe (men in)
de innovatieve omgeving
werkt. 

De evaluatie moet in een zorgvuldig
proces worden ingebed, waarbij
men oog heeft voor de verwachtin-
gen van medewerkers en waarbij
men terugkoppelt naar manage-
ment en gebruikers. 

De werkomgevingsthermometer
Evalueren kan dus op vele manieren
en in vele vormen plaatsvinden. Wij
staan specifiek stil bij de werkomge-
vingsthermometer omdat het een
praktisch instrument is, dat organi-
saties gemakkelijk zelf kunnen
inzetten en dat met relatief weinig
middelen en inspanning veel infor-
matie oplevert. 
De werkomgevingsthermometer is
in 2003 door Twynstra Work
Innovation ontwikkeld, in opdracht

van FM Web en het ministerie van
Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen. Het instrument is
zodanig opgezet dat de organisatie
zelf de evaluatie kan uitvoeren. De
werkomgevingsthermometer is in
te zetten voor zowel traditionele als
innovatieve werkomgevingen. Hij is
geschikt voor een resultaatmeting
of om de huidige situatie in kaart te
brengen (nulmeting). Omdat bij de
interpretatie van de rapportages
kennis over de betreffende huisves-
ting en de werkomgeving is vereist,
is de afdeling facility management
eventueel in combinatie met de
afdeling HRM het meest geschikt
om het onderzoek uit te voeren.
Men krijgt een indruk hoe de mede-
werkers de bestaande werkomge-
ving (traditioneel of innovatief)
beleven. Hoe tevreden is men over
de werkomgeving op kantoor, thuis
en onderweg? De resultaten bieden
handvatten om het gesprek aan te
gaan met de betreffende afdeling
over de activiteitenpatronen en de
werkomgeving. Zo kunt u bekijken
of het nodig is verbeteringen of ver-
anderingen te realiseren.

De vragenlijst wordt door de facility
manager elektronisch aangemaakt
met behulp van een cd-rom voor-
zien van handleiding en instructies
(zie figuur 2). Door een aantal ken-
merken van de te evalueren werk-
omgeving van een afdeling of
gebouwdeel in te vullen, wordt de

bijpassende vragenlijst gegenereerd
voor traditionele of voor innovatie-
ve werkomgevingen. De facility
manager kan zelf nog drie specifie-
ke vragen toevoegen, zodat de vra-
genlijst meer op de organisatie
wordt toegesneden. Vervolgens
stuurt de facility manager de mede-
werkers een e-mail met een toelich-
ting op het hoe en waarom en het
verzoek de vragenlijst in te vullen
voor een bepaalde datum via de
website http://www.belevingwerk-
omgeving.nl. Op deze website klikt
de medewerker door naar de vragen-
lijst. Eerst zijn er algemene vragen
over persoonskenmerken en het
dienstverband. Daarna volgen vra-
gen over de verdeling van de werk-
tijd over kantoor, thuis en onder-
weg, de aanwezigheid op kantoor en
de werkplek en de activiteiten die
men er verricht. Vervolgens wordt
de medewerker gevraagd naar de
tevredenheid over de fysieke werk-
omgeving (bijvoorbeeld verschillen-
de plekken en ruimten, in hoeverre
de werkomgeving eraan bijdraagt
dat de werkzaamheden goed wor-
den uitgevoerd, het binnenklimaat
en de akoestiek), de virtuele werk-
omgeving (computerapparatuur en
applicaties), plezier in het werken
en flexibiliteit. Als de medewerker
heeft ingevuld ook thuis of onder-
weg te werken, wordt dezelfde serie
vragen herhaald maar dan voor de
werkomgeving thuis of onderweg.
Nadat de respondent de vragenlijst
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Figuur 2. De werkomgevingsthermometer voorzien van handleiding en instructies



heeft ingevuld, krijgt hij een online
terugkoppeling van de eigen resul-
taten in de vorm van thermometers. 
De facility manager vraagt met
behulp van een gebruikersnaam en
een wachtwoord via dezelfde websi-
te belevingwerkomgeving.nl de rap-
portage op. Deze wordt online gege-
nereerd zodat men tijdens de perio-
de dat de vragenlijst uitstaat kan
volgen hoe het staat met de respons,
en er eventueel acties kunnen wor-
den ondernomen om de respons te
vergroten (zie figuur 3). 
De data worden automatisch op een
server opgeslagen. Hierdoor wordt
er een databank opgebouwd, waar-
mee men benchmarks en trendana-
lyses kan uitvoeren. 

Inmiddels wordt de werkomge-
vingsthermometer binnen de
Rijksoverheid regelmatig gebruikt. 
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Rapportages werkomgeving kantoor voor de groep  FLEXBEL CONCEPT; FLEXIBELE WERKPLEK

Thermometers van de beleving van de werkomgeving kantoor
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Figuur 3. Een voorbeeld van thermometers van de beleving van de werkomgeving
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Test: Evalueren iets voor u? 
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt in hoeverre het evalueren van de
werkomgeving voor uw eigen organisatie interessant is of zelfs nodig zou kun-
nen zijn. Hieronder volgen tien stellingen, waarbij u voor iedere stelling waarin
u zich kunt vinden 1 punt ‘verdient’. 

1. Ik hoor steeds vaker klachten over het functioneren van de 
werkomgeving.

2. Ik word overstelpt met e-mails. Dagelijks ontvang ik zo veel e-mails
dat ik soms niet aan mijn gewone werk toekom.

3. Als ik bij ons door de gang loop, valt het me op dat er weinig men-
sen daadwerkelijk achter hun bureau of aan hun pc zitten te werken.

4. Het aantal interne verhuizingen rijst bij ons de pan uit en de daar-
mee gepaard gaande kosten navenant. 

5. Ik zie mijn collega’s niet genoeg; het lijkt wel of de mensen het
steeds drukker krijgen en zich thuis opsluiten dan wel in hun hok op
kantoor. 

6. Bij ons lopen tegelijkertijd projecten op het gebied van telewerken,
digitalisering, archivering, huisstijl/branding en aanbestedingen van ICT
en meubilair. Er is te weinig aandacht voor de samenhang. 

7. Ook wij hebben te maken met een taakstelling dan wel bezuinigin-
gen en ik vraag me af in hoeverre we hieraan door efficiëntere huis-
vesting een substantiële bijdrage kunnen leveren. 

8. Het wordt steeds lastiger om nieuwe (of tijdelijke) medewerkers
zonder al te veel gedoe een adequate werkplek te bieden.

9. Bij ons is een proef gedaan met telewerken dan wel kantoorinnova-
tie en ik heb het gevoel dat daar meer uit te halen valt!

10. Volgens mij groeien wij uit ons jasje. 

Scoort u twee tot vijf punten, dan biedt het evalueren van uw werkomgeving
kansen. Scoort u meer dan vijf punten, dan wordt het tijd dat u daadwerkelijk
eens overweegt een evaluatie-instrument in te zetten voor uw eigen organisa-
tie.
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Samenvatting

Kantoorinnovatie, waarbij de kern is

dat huisvesting gebaseerd wordt op

activiteiten en niet op status en func-

tie van de medewerkers, wordt steeds

vaker grootschalig ingevoerd.

Diverse ontwikkelingen tonen aan

dat kantoorinnovatie de hype voorbij

is en in het stadium komt van vol-

wassenheid. Voordat men overstapt

op een nieuwe werkomgeving voor

de gehele organisatie is het verstan-

dig de vertreksituatie te evalueren.

Twynstra Work Innovation heeft

verschillende evaluatiemethoden ont-

wikkeld voor zowel innovatieve als

traditionele werkomgevingen. Voor

de Rijksoverheid is de werkomge-

vingsthermometer ontwikkeld, een

instrument waarmee de organisatie

zélf de evaluatie kan uitvoeren. Het

artikel besluit met tien stellingen aan

de hand waarvan de lezer kan bepa-

len in hoeverre het evalueren van de

werkomgeving voor de eigen organi-

satie kansen kan bieden of zelfs nood-

zakelijk is.
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Een beeld zegt meer dan duizend woor-
den! Grafische elementen in een tekst
versterken de werking ervan. Als je ‘een
beeld wilt overbrengen’ is het echter nog
maar de vraag of de ‘ontvanger’ dat
wel op de juiste (bedoelde) manier inte-
greert in zijn eigen referentiekader. 

Beeldtaal onderscheidt zich van
gewone taal door zijn ruimtelijke
werking en zijn emotionele impact.
Abstracte feiten kun je daarentegen
over het algemeen beter in ‘gewone’
taal weergeven. Overigens hoeven we
meestal niet te kiezen tussen beeld-
en schrifttaal, want beide kunnen
uitstekend worden gecombineerd.
De meeste mensen gebruiken beeld-
taal passief, dat wil zeggen ze bekij-
ken afbeeldingen maar genereren
deze niet zelf. Het echt ‘lezen’ van een
afbeelding hebben we vaak niet
geleerd (of we zijn het verleerd). Maar
met een beetje inspanning kan ieder-
een het! 

Kenmerken van beeldtaal

Een beeld spreekt snel!
Met een afbeelding kunnen we
razendsnel gelijktijdig een veelheid
aan informatie (zelfs onbewust)
opnemen en ordenen. Alleen zo is
het mogelijk een film te kijken en te
begrijpen. Dit in tegenstelling tot
woordtaal, waar we de zinsdelen na
elkaar lezen en vervolgens de bete-
kenis ontcijferen (‘een beeld krij-
gen’).

Een beeld spreekt zelden alleen
Meestal worden we geconfronteerd
met veel stemmen en beelden die
ons allemaal iets willen zeggen. De
vraag is dan: Hoe selecteren we?

Beelden spreken meer dan zinnen
Terwijl de woordklank en daarmee
de gedachte snel vervliegt, blijft een
beeld hangen en duikt iedere keer
weer in ons bewustzijn op (waarmee

het zich nog beter in ons geheugen
vestigt!).
Beeldtaal is (niet) internationaal
Beeldtaal mag dan universeel zijn,
hij is niet eenvoudig te ‘vertalen’, en
een beeld kan zeer verschillend wor-
den geïnterpreteerd. De subjectieve
werking hangt onder andere af van
leeftijd, opleiding en ervaringen van
de kijker.

Associatiekracht van afbeeldingen
Een associatie is een opgebouwde
verbinding tussen twee gedachten.
Een gedachte kan een woord of
beeld, een indruk of een (al dan niet
fictieve) herinnering zijn. Uit een
gedachte (in het hoofd of op papier)
ontstaan weer andere gedachten en
beelden, waaruit uiteindelijk een
complex associatienetwerk ontstaat
(Mind Map-structuur). Ook prikke-
lende woorden kunnen associaties
oproepen in de vorm van mentale
beelden; wie geoefend is kan realis-
tische en gedetailleerde beelden
genereren, die vervolgens weer
gedachteverbindingen oproepen. In
het ‘gevecht’ hiermee stimuleer je
onder andere het voorstellings- en
waarnemingsvermogen. 
Een goede visuele associatieoefe-
ning is het bekijken van een fotoal-
bum. Een foto is slechts een
momentopname, maar herinnert je
wel aan de omstandigheden van dat
moment. Test maar eens aan de
hand van een foto wat je je nog her-
innert van je laatste vakantie of
reconstrueer uit een videobeeld de
hele film! 

Herinneringswaarde van beeld
In onderzoeken waarbij aan de deel-
nemers in korte tijd een serie afbeel-
dingen (dia’s) werd getoond, bleek
dat 90 procent van de respondenten
aansluitend kon aangeven of een
afbeelding deel uitmaakte van de
diavoorstelling, zelfs toen het aantal
beelden verhoogd werd van 600
naar 10 000! De ‘trefferquote’ hing
ook af van de kwaliteit en de vorm-
geving van de afbeeldingen: bijzon-
dere exemplaren werden sneller geï-
dentificeerd. Belangrijker dan het
herkennen is echter de vaardigheid
een beeld in je hoofd te reconstru-
eren. Wat herinner je je precies van
een afbeelding: het totale beeld,
brokstukken of een kader? 

Herinnering wordt eenvoudiger 
■  aan de genoteerde gedachte zelf,
■  aan daarmee samenhangende

gedachten uit het langetermijn-
geheugen,

■  aan daarmee verbonden gedach-
ten (bijvoorbeeld Mind Map), en
daarmee:

■  aan de inhoud van het geheel.

Grafische voorstelling: hoe en
wat?

Gepaste inspanning
Met veel tijd en energie een waar
kunstwerk maken voor een terloop-
se gedachte is als met een kanon op
een mug schieten. Illustreer belang-
rijke sleutelwoorden zo dat ze aan-
dacht trekken, de gedachten prikke-
len en de herinnering vereenvoudi-
gen. Met toenemende relevantie die-
nen ook kwaliteit en grootte van de
afbeelding toe te nemen. 

Werkelijkheidsgetrouw
Baseer je op de realiteit. Dan hoeft
de lezer niet lang te fantaseren over
de betekenis van een illustratie.
Neem bijvoorbeeld de kersen in het
plaatje: de kleuren (groen voor de
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bladeren, rood voor de vruchten)
geven de werkelijkheid weer, het
achter elkaar plaatsen van de kersen
en de bladeren geeft enigszins een 3-
D effect. De proporties kloppen,
evenals de vormen. Overdrijven kan
natuurlijk ook, het hangt er vanaf
wat je wilt bereiken …

Passend bij de 
intenties
Of je een afbeel-
ding wilt toevoe-
gen en zo ja,
welke, hangt af
van het doel dat
je voor ogen hebt. In elk geval dient
het beeld een relatie te hebben met
het sleutelwoord. Zorg ervoor dat je
op je pc een voldoende grote en
geordende voorraad cliparts hebt.
Voeg dan een afbeelding toe als je je
het betreffende sleutelwoord wilt
herinneren of als creativiteit van
belang is. Zorg voor voldoende
plaats om later nog afbeeldingen te
kunnen toevoegen.

Zelf tekenen

Voordelen van zelf
tekenen
■  Individueler
Tekenen kost tijd,
en wie heeft dat? Aan de andere
kant, er is een wezenlijk verschil
tussen een kant-en-klaar product en
een zelfgemaakte maaltijd.
Bovendien herinneren we ons een
zelf getekende afbeelding beter dan
de kant-en-klare. Je hebt vormge-
ving en keuze zelf in de hand en
kunt deze vrijheid gebruiken om
gevoelens uit te drukken en afwisse-
ling in je notities te brengen.

■  Sneller
Het passende symbool vinden kan
tijdrovend zijn, zelfs met een goed
geordende voorraad cliparts.
Daarnaast moet je de afbeelding
wellicht nog aanpassen. 

Problemen bij het tekenen
Als kind tekenden we nog vol
enthousiasme, totdat we hoorden
dat deze tekeningen niet de werke-
lijkheid weergaven… Vervolgens
tekenden we steeds minder, en dat
had zijn invloed op onze prestaties.
Toen zijn we er maar mee gestopt.
De drempel om weer te beginnen is
sindsdien te hoog, je wilt je tenslot-
te niet blameren. Intussen is bekend
hoe waardevol tekenvaardigheden
zijn, dus waarom niet een cursus
volgen of relevante literatuur raad-
plegen en opnieuw beginnen?

Anderen ‘gebruiken’

Gebruik van cliparts …
■ … van internet
Gebruikelijke formaten zijn wmf,
emf en andere.
Hieronder enige ‘topadressen’ voor
cliparts. Neem de tijd om je afbeel-
dingen te sorteren en te hernoemen.
Voeg eventueel sleutelwoorden toe.
- http://www.clipart.com/en/index 
- http://www.clipartconnection.com/
- http://www.jupiterimages.com/ 

(1,5 miljoen images, niet gratis)
- http://cliparts.pagina.nl/ 

(startpagina met veel gesorteerde 
links)

- http://office.microsoft.com/
clipart/default.aspx?lc=en-us 
(een schatkamer van Microsoft 
cliparts)

■  … van cd’s
Een andere weinig tijd kostende
mogelijkheid is een cd-rom kopen
met cliparts. Let op kwaliteit in
plaats van op kwantiteit! Zie o.a. 
- http://www.graphicsfactory.com/ en
- http://www.djart.com/ 
voor enkele mogelijkheden.

■  ‘kopiëren’ van cliparts
Met een scanner ophalen en met
knippen en plakken in je Mind
Map-programma opnemen of (al
dan niet met een computer) teke-

nen en naar je Mind Map overbren-
gen zijn ook mogelijkheden!

Inzet
Met name in het begin is het belang-
rijk om bij iedere gelegenheid
bewust afbeeldingen en symbolen
te gebruiken. Kijk voortdurend
rond om geschikte plaatjes te ont-
dekken. Met de tijd wordt het
gebruik van afbeeldingen en symbo-
len vanzelfsprekend. Later ga je je
meer concentreren op de eigenlijke
toegevoegde waarde van het
betreffende plaatje.
Bij de belangrijkste gedachten is het
zeker van belang enige tijd te inves-
teren. De gedachte wordt sterker
geaccentueerd en blijft langer han-
gen. Bovendien bevordert het de cre-
ativiteit (en daar komt het in veel
gevallen toch op aan…). Van bijzon-
der belang is natuurlijk het hoofd-
thema, dat altijd door één of meer-
der afbeeldingen ondersteund zou
moeten worden. Maar ook de
belangrijkste sleutelwoorden ver-
dienen een plaatje, ze zijn de poort
naar onderliggende gedachten. En
ten slotte: plaats de afbeelding altijd
direct in de buurt van bijbehorende
gedachte!
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Hans Terhürne is adviseur bij

Siemens Nederland en houdt zich,

o.a. vanuit het perspectief van BSC

en EFQM, bezig met creativiteit.

Daarnaast verzorgt hij intern 

en extern (www.creamatics.nl)

workshops.  

E-mail: hans.terhurne@euronet.nl.



Elektronische dienstverlening via internet staat nog in

de kinderschoenen. De gemeente Dordrecht vormt

daarop een aangename uitzondering; daar kunnen

burgers gebruikmaken van een scala aan diensten via

internet. Het Dordse e-loket, met onder meer een

slimme statusinformatiefunctie, is daar een goed

voorbeeld van.

VAN LOKALE WEBSITE 
NAAR REGIONALE 
KENNISORGANISATIE
Slimmer, beter en efficiënter 
werken met het e-loket

De gemeente Dordrecht staat
niet voor niets al drie jaar num-
mer één op de ranglijst van
www.advies.overheid.nl.
Dordrecht is bovendien winnaar
van de WebwijzerAward, de
EFQM Award en de NVVB
Jaarprijs. De gemeente investeert
op een innovatieve wijze in een
permanente verbetering van
haar organisatie.

Noodzaak voor verandering
Een burger die contact zoekt met
de gemeente wil geen last heb-
ben van interne scheidslijnen
tussen afdelingen. Hij heeft
behoefte aan een klantvriendelij-
ke, snelle en eenduidige over-
heid. Hij is tenslotte al gewend
geraakt aan dit soort dienstverle-
ning door onder meer de innova-
tieve ontwikkelingen in de
bank- en verzekeringswereld. De
overheid mag dus niet achter-
blijven.
Als onderdeel van het
Programma Andere Overheid is

Dordrecht bezig om de relatie
tussen lokale overheid en regio-
nale maatschappij te modernise-
ren. Ook bezuinigingen spelen
een rol bij de organisatieveran-
dering, net als bij veel andere
gemeenten. Dordrecht ziet dat er
slimmer, beter en efficiënter
gewerkt kan worden met inno-
vatieve combinaties van organi-
satieverandering en ICT.
Generieke processen in de orga-
nisatie kunnen met behulp van
ICT gestandaardiseerd worden.
Vanuit een keten beschouwd
zijn generieke activiteiten onno-
dige dubbelingen. Denk aan een
intake houden, aan fysiek (sta-
tus)informatie geven, bepaalde
controlehandelingen, gegevens
bijhouden en papieren docu-
menten en dossiers distribueren.
Een organisatie die zich ver-
nieuwt en het internet slim
benut, kan veel voordeel beha-
len. Dergelijke veranderingen
vragen wel om een andere
‘mindset’ van de medewerkers.
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Trefwoorden

Lokale overheid

Elektronische dienstverlening

E-government

Mark Voogd is programmamanager 

E-Government bij de gemeente

Dordrecht.

E-mail: me.voogd@dordrecht.nl

Robin Effing is bestuurlijk informatie-

kundige en heeft jarenlange ervaring

met overheidsdienstverlening. Hij

werkt als adviseur overheid bij

Present Media B.V., een management-

adviesbureau voor internetprojecten.

E-mail: r.effing@presentmedia.nl

MARK VOOGD EN ROBIN EFFING



Onder de noemer E-Government
heeft Dordrecht ingezet op vraag-
sturing, virtuele dienstverlening en
moderne vormen van interactie en
communicatie. Door E-Government
in te voeren als programma, wordt
de noodzaak van de verandering
benadrukt en krijgt het politieke
prioriteit. 

Krachtige sturing en commitment
Innovatie van een (keten)organisa-
tie vraagt om strategische visie van
de bestuurders en om sterk leider-
schap. Het management moet zich
committeren aan de ingezette stra-
tegie. In opdracht van het College
van Burgemeester en Wethouders
heeft in Dordrecht de gemeentese-
cretaris het E-Programma in 2001
geïnitieerd. In een later stadium
werd dit geborgd door het aanstel-
len van een directiestuurgroep
onder voorzitterschap van de alge-
mene directie. De managementla-
gen daaronder mogen in een E-
Parlement hun veto uitspreken bij
gezamenlijke weerstanden. Maar in
de praktijk gebeurt dat niet; de ‘pijn’
zit meer bij individuele managers
die hun collega’s niet weten te over-
tuigen en te organiseren. 

E-government gaat over integratie
van dienstverlening, over ontkoke-
ring van de (informatie)processen.
Deze exercitie raakt alle geledingen
van de organisatie en is daarom
onderhevig aan belangen en weer-
standen. De verantwoordelijkheid
en sturing liggen dus niet bij één
sector. In 2001 koos de gemeente
Dordrecht daarom voor een aparte
projectorganisatie die de ontwikke-
lingen en veranderingen in de orga-
nisatie zo neutraal mogelijk en bin-
nen redelijke termijnen moet door-
voeren. Dit is het zogenoemde E-
team: een multidisciplinair team
dat, aangestuurd door een program-
mamanager, verantwoordelijk is
voor de integrale uitvoering. Het
team opereert naast, maar ook zo
veel mogelijk mét de bestaande lijn-
organisatie, zodat een vraaggerichte
concernbenadering mogelijk wordt.

Burger in control
Er zijn gemeenten die eerst de bin-

nenkant op orde brengen, voordat
de buitenkant integraal wordt
bediend. Tegelijkertijd stellen zij
wel de ‘klant’ centraal. De vraag is
dan wanneer de binnenkant genoeg
op orde is om nieuwe diensten te
gaan leveren. Bovendien remt het de
ontwikkeling van intergemeentelij-
ke standaarden als gemeenten te
veel in zichzelf gekeerd bezig zijn.
Andere gemeenten hebben veelal
dure systemen in huis die van alles
kunnen, maar waar de organisatie
niet verandert.
Inmiddels begint het paradigma
langzaam te verschuiven.
Gemeenten zijn bezig gaandeweg de
gewenste informatiearchitectuur in
kaart te brengen op basis van de
gewenste ontwikkeling naar vraag-
sturing, transparantie en bestuurlij-
ke interactie. Dat stelt eisen aan de
ICT, die overigens niet altijd worden
vervuld: bestaande systemen zijn
bijvoorbeeld lastig te koppelen. 

Wat nodig is zijn gegevensdefinities
die, via informatiesystemen, kun-
nen worden uitgewisseld tussen
afdelingen en binnen ketens.
Tegelijkertijd moeten afdelingen
bepaalde verantwoordelijkheden
loslaten als het gaat om het bepalen
van die definities en het gebruik
van de systemen. Gemeenten moe-
ten een andere visie en aanpak ont-
wikkelen op het gebied van ICT en

informatie dan wel kennis binnen
de organisatie.

De nieuwe vormen van dienstverle-
ning en interactiemogelijkheden
waar de klant om vraagt zijn bij de
gemeente Dordrecht leidraad voor
haar organisatieaanpassingen. 
Allereerst is benoemd welke virtu-
ele dienst moet worden geleverd. In
het geval van Dordrecht zijn ver-
gunningen en handhaving aange-
wezen als eerste toepassing.
Vervolgens is in kaart gebracht
welke organisaties en afdelingen
daarbij een rol spelen. En tot slot
worden de processen aangepast,
zodat men de nieuwe dienst ook
daadwerkelijk kan leveren. En als
dat via internet kan, dan kan het-
zelfde ook via de balies, post en tele-
foon verlopen. 

Mid-office architectuur
De verscheidenheid aan processen,
activiteiten en systemen van een
gemeentelijke organisatie is groot.
Om de bestaande structuur van de
organisatie te vereenvoudigen en op
een natuurlijker wijze aan te pak-
ken, werkt de gemeente Dordrecht
onder mid-office architectuur (zie
figuur). 
In de mid-office komen alle generie-
ke elementen van de gemeentelijke
proces- en informatiearchitectuur
samen. De mid-office verbindt de

WWW.KLUWERMANAGEMENT.NL

53

Klant Medewerker

Front-office

Back-office

Mid-office

Balie, post, telefonie, www.dordrecht.nl

Ketenpartner

E-loket Portaal Koppelingen

Gegevens magazijn Berichten centrale Zakendossiers

Afdeling X Afdeling Y Afdeling Z

Figuur 1. De Mid-office architectuur



front-office (de klantcontactpunten,
met kanalen als balie, web, telefonie
en papierpost) met de achterliggen-
de organisatieonderdelen (de back-
office met zijn specialisten).
De verbinding in de mid-office ge-
beurt vanuit een dienstverlenend
perspectief. De burger krijgt werke-
lijk controle over het proces. Om dat
mogelijk te maken heeft Dordrecht
de kennis in informatiesystemen
expliciet gemaakt en een informatie-
en procesarchitectuur opgesteld.

De veelal schaarse en dure back-office
is in dit model losgekoppeld van de
front-office. Richten we de blik op
de toekomst, dan wordt het op deze
manier mogelijk de back-office acti-
viteiten regionaal of zelfs landelijk
te organiseren.

Werken met een zaaksysteem
In de mid-office staan ‘zaken’ met
hun bijbehorende elementen cen-
traal. Een zaak heeft een begin en
een eind, en bestaat uit een samen-
hangende hoeveelheid activiteiten,
waarbij documenten worden
gecreëerd op basis van gegevens en
zoveel mogelijk rationele afwegin-
gen. Alle relevante informatie over
een zaak bevindt zich in het zaak-
dossier. Meerdere zaakdossiers wor-
den beheerd met een zaaksysteem.
De samenhang tussen alle zaakdos-
siers wordt bereikt door te werken
met gestandaardiseerde definities
(onder andere metadata) en gekop-
pelde basisregistraties. Door deze
standaardisatie wordt het mogelijk
om zaken van verschillende afdelin-
gen te beheren. Ook zaken die orga-
nisatiegrenzen overstijgen (ketens)
kunnen zo gemakkelijk worden uit-
gewisseld en begrepen.

Op deze manier krijgt de expliciete
kennisorganisatie vorm. Alle zaken
die een gemeente doet, kunnen nu
immers als expliciete kennis wor-
den opgeborgen in de mid-office.
Het model dat hierbij kan worden
toegepast, is de recent gecreëerde
GFO Zaak (een landelijke standaard
van de VNG voor het ontwerp van
zaak- en dossierbeheersing). Dit
kunnen we zien als een CRM-model
voor de overheid. 

Mid-office met componenten
Dordrecht maakt gebruik van het
zaaksysteem ‘Mozaïek’, dat is geba-
seerd op de GFO Zaak. Dit systeem
ondersteunt alle kanalen en is bijna
gerealiseerd. Alle intakes (voorlopig
op het vlak van vergunningen en
handhaving) worden verzameld en
gemanaged in het zaaksysteem. 
Daarnaast is de mid-office gevuld
met de volgende componenten: 
■  het zelf ontwikkelde Web Intake

Systeem (WINST) voor de intakes
die burgers thuis kunnen doen
(zie kader);

■  de postintakecomponent;
■  de zaakcomponent; 
■  de documentcomponent;
■  de dossiercomponent;
■  de CMS-component; 
■  de GIS-component.

Vooraf is gedefinieerd welke compo-
nenten bij welke zaak actief moeten
worden. Bij elke intake start een zaak
die binnen bepaalde termijnen, langs
verschillende activiteiten en met een
bepaalde kwaliteit moet worden
doorlopen. Burgers houden thuis via
de PC zicht op de afhandeling. 

De postintakecomponent in de
Dordse architectuur bevindt zich in
een vergevorderd ontwikkelstadi-
um. De eerste afdelingen ontvangen
hun post digitaal. Ook zijn er multi-
channelcomponenten gedefinieerd.
Deze worden nu voor balie- en call-
centerintake ontwikkeld.

De werking tussen de componenten
De zaakcomponent in de mid-office
wordt gevoed door de verschillende
interfaces en werkt samen met de
dossiercomponent en de document-
component – deze bevat alle relevan-
te documenten, waaronder e-mail.
Elke zaak heeft een relatie met één of
meerdere basisregistraties, die ook in
de mid-office zijn opgenomen.
Verschillende koppelmogelijkheden
verbinden de zaken met de back-

office. We onderscheiden daarbij de
broker en de hardere koppelingen,
zoals ETL en PLSQL. Alle gegevens
zitten in het gegevensmagazijn, dat
wordt bevraagd met de gegevensma-
gazijnservices. 
De vormgeving en bepaalde webpa-
gina’s worden in de CMS-compo-
nent beheerd. Daarnaast is er een
apart, maar volledig geïntegreerd,
gedeelte met bestuurlijke informa-
tie, aangevuld met een abonnement-
functionaliteit (SMS en e-mail). 

Ten slotte produceert de innovatie-
ve GIS-component digitale kaarten,
die dynamisch worden opgebouwd
uit de basisregistraties. Burgers kun-
nen op zo’n kaart de locatie aanwij-
zen van bijvoorbeeld een kapotte
lantaarnpaal. De gemeente krijgt op
basis van de coördinaten de adresge-
gevens en kan de melding efficiënt
oplossen.

Procesveranderingen 
Een andere visie op zaken maakt
ook een andere procesvoering nood-
zakelijk. Door middel van het zaak-
formulier en de toepassing ‘PRO-
TOS’ worden de processen in kaart
gebracht. De informatie wordt ver-
eenvoudigd door vraagpatronen,
generieke activiteiten en bestaande
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Winst
De intakecomponent was lastig te
vinden in de markt. Daarom bouw-
de Dordrecht deze component zelf
op basis van Oracle tools. Omdat de
gemeente vindt dat andere
gemeenten niet hoeven te investe-
ren in iets wat al door Dordrecht is
ontwikkeld, zijn de distributierech-
ten aan Cap Gemini verkocht. Deze
organisatie zorgt voor de uitrol bij
andere gemeenten. Contractueel is
geregeld dat gemeenten geen
licentiekosten voor het WINST hoe-
ven te betalen, maar dat het sys-
teem in een stichting wordt
beheerd en doorontwikkeld. De
verwachting is dat gemeenten die
werken met één intakesysteem
kunnen zorgen voor meer standaar-
disatie op het gebied van elektroni-
sche dienstenverlening.

De kern van kantoorinnovatie is
dat huisvesting wordt gebaseerd
op activiteiten en niet op status
en functie van de medewerkers
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Meer lezen? Zie in de Management
Tools Base onder meer de artikelen: 
■ De ideale e-gemeente. Het succes

van de voorhoedegemeenten met
digitale dienstverlening (analyse),
Robin Effing en Kristel Lammers. 

■ Distributiekanalen in publieke
sector. Investeren en terugverdie-
nen (praktijkcase), Kees Zwinkel 

■ Het web intake systeem: impuls
voor een klantgerichte elektroni-
sche organisatie (model), 
F. Lekkerkerker en S. Nordhausen

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nl

Samenvatting
Om de dienstverlening aan de burger

te verbeteren heeft de gemeente

Dordrecht – onder de noemer E-

Government – ingezet op vraagstu-

ring, virtuele dienstverlening en

moderne vormen van interactie en

communicatie via internet. 

Het systeem omvat alle processen,

activiteiten en systemen van een

gemeentelijke organisatie, en biedt

tevens mogelijkheden voor samen-

werking in de regio. Door deze inno-

vatieve bundeling van taken, proces-

sen en informatie is de regionale ken-

nisorganisatie werkelijk voorbereid

op de toekomst.
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gegevens te gebruiken, zelfs in
ketens. Het enige nadeel van deze
manier van herontwerp is dat iedere
zaak afzonderlijk en in samenhang
met andere gemeentelijke processen
moet worden aangepakt. En dat
kost tijd.

De gemeente Dordrecht heeft een
afdeling Informatie- en Proces-
management gevormd Deze afde-
ling is, als opvolger van het E-team,
vanaf 1 januari 2006 structureel
opgezet om de ontwikkeling te con-
tinueren. De afdeling waarborgt de
doorontwikkeling en inbedding van
de verbeterprocessen. Een duidelijk
organisatorisch onderscheid wordt
gemaakt tussen informatie- en pro-
cesbeheer enerzijds en technisch
ICT-beheer anderzijds. De afdeling
Informatie- en Procesmanagement
is gewoon klant van de afdeling ICT.
Sturing blijft geborgd onder de alge-
mene directie. Deze afdeling is van
meet af aan geschikt om ook op
regionaal niveau diensten te leve-
ren. 

Kwaliteit en efficiency door
schaalvergroting
Momenteel verkent Dordrecht –
onder de noemer Innovatieve
Samenwerking – de mogelijkheden
voor samenwerking in de regio.
Door schaalvergroting wil de
gemeente kwaliteit en efficiency
realiseren (figuur 2). De eerste resul-
taten zijn positief. Op korte termijn
wordt ingezet op de ontwikkeling
van een regionale mid-office. Zo kan
elke gemeente lokaal vraaggericht
werken – op zijn minst virtueel.
Voor de gehele regio wordt dan

gewerkt met één contentmanage-
mentsysteem, één e-loketsysteem,
één geografische informatievoorzie-
ning en één Bestuurlijk
Informatiesysteem. 

De gemeente Dordrecht werkt de
komende tijd ook toe naar een
fysiek geïntegreerde front-office:
een soort klantcontactcentrum
waar, net als bij het e-loket, alle
gemeentelijke dienstverlening is
verzameld voor de klant. Via ver-
schillende dienstverleningskanalen
worden alle gemeentelijke produc-
ten verstrekt. Verder verkent
Dordrecht de mogelijkheid om, met
gezamenlijke back-offices in de
regio, processen efficiënter te kun-
nen afhandelen. Dit zou kunnen
uitmonden in regionale shared-ser-
vicecentra voor bijvoorbeeld reisdo-
cumenten of sociale zaken.

De kern van dit alles? Dat de dienst-
verlening aan de burger steeds ver-
der verbetert. De lokale besturen
blijven verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de dienstverlening,
maar door taken te delen in shared
services worden enorme kosten-
voordelen bereikt. Door een innova-
tieve bundeling van taken, proces-
sen en informatie is zo’n regionale
kennisorganisatie werkelijk voorbe-
reid op de toekomst!

FO-geïntegreerd

Gemeente a

FO-geïntegreerd

Gemeente b

FO-geïntegreerd

Gemeente c

FO-geïntegreerd

Gemeente d

Regionale mid-office

Regionale back-office

KP = Klant Product

FO = front-office

KP KP KP KP

Figuur 2. Regionale mid-office ontwikkeling



Gratis 
softwaretools
voor
Management
Tools abonnees 

De software zelf kunt u 

downloaden uit de Management

Tools Base 

(op kluwermanagement.nl).

De tools zijn zowel stand-alone

als in een multi-user omgeving

te gebruiken. Ze bevatten een

uitgebreide helpfunctie. 

Mochten er zich problemen voor-

doen dan kunt u contact opne-

men met de Kluwer Helpdesk:

telefoon 0570-673535; 

e-mail: supportep@kluwer.nl.

Tot nu toe geplaatst:

Contractbeheer

Meerjarenplanning onderhoud

Middelenbeheer

Sleutelbeheer

Smoelenboek

Toolbox projectmanagement

Tijdschriftenbeheer

Zaalreservering
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Met behulp van de softwaretool
Sleutelbeheer kunt u te allen tijde
achterhalen welke sleutels toegang
geven tot welke objecten (ruimten,
kasten of andere met sleutels bevei-
ligde objecten). Daartoe biedt de
tool de gelegenheid om verbanden
te leggen tussen sleutels, cilinders,
objecten, sleutelbossen en mede-
werkers. Per medewerker kan wor-
den geregistreerd tot welke ruimte
hij toegang heeft en welke sleutels
van toepassing zijn. 

Functionaliteit
De belangrijkste items die in het
systeem vastliggen, zijn uiteraard de
‘sleutels’. Deze sleutels kunnen
zowel van het traditionele mechani-
sche type zijn als van het moderne-
re elektronische of magnetische
type. In alle gevallen spreken we
van een ‘sleutel’ die de mogelijkheid
biedt om een ‘cilinder’ te ontsluiten. 
Daarmee is het tweede belangrijke
item genoemd dat u in de software-

tool Sleutelbeheer kunt vastleggen:
de ‘cilinders’. Met een cilinder kun-
nen we een object vergrendelen of
afsluiten. In combinatie met de juis-
te sleutel wordt toegang verkregen
tot het object. 
Zowel van sleutels als cilinders kun-
nen meerdere exemplaren (kopieën)
in omloop zijn. Zo zijn er bijvoor-
beeld meerdere personen die toe-
gang hebben tot de liftschacht van
uw gebouw waardoor er meerdere
kopieën van de betreffende sleutel
zijn aangemaakt. Omgekeerd kan
het natuurlijk ook voorkomen dat u
met één en dezelfde sleutel meerde-

Trefwoorden Softwaretool, Sleutelbeheer, Beveiliging

SLEUTELBEHEER
De softwaretool Sleutelbeheer is een programma dat u

helpt bij het beheren van sleutels, cilinders, objecten en

sleutelbossen in de organisatie. Het programma legt diver-

se verbanden tussen deze gegevens, zodat er volledige

controle ontstaat over het sleutelbeheer. 

Het programma is zowel stand-
alone als in een multi-user omge-
ving te gebruiken. Daarnaast kent
het programma diverse exportmo-
gelijkheden om gegevens uit te
wisselen met andere toepassingen.
De eenvoudige opzet, het bedie-
ningsgemak en de aansluiting op
de Windows-standaard maken het
programma gebruikersvriendelijk
en makkelijk en snel te implemen-
teren.

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nlwww.kluwermanagement.nl
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re cilinders kunt ontsluiten, zodat u
toegang krijgt tot diverse ruimtes. 
Desgewenst kunt u sleutelexempla-
ren bijeenbrengen door ze aan een
sleutelbos te koppelen. De sleutel-
bos is niets anders dan wat de naam
suggereert: een ringetje met ver-
schillende sleutels. Maar door de
sleutels in een sleutelbos bijeen te
houden, kunt u het beheer eenvou-
diger uitvoeren.

Relaties leggen
Al deze gegevens (sleutels, sleutel-
exemplaren, cilinders en cilinder-
exemplaren) kunt u in het program-
ma invoeren. U kunt hiermee ver-
schillende verbanden tussen de
gegevens vastleggen. U kunt de ver-
schillende objecten naar eigen
inzicht indelen. De gegevens kun-
nen vanuit meerdere invalshoeken
worden benaderd. Zo kunt u de rela-
tie tussen een sleutel en een cilinder
vanuit beide gegevens benaderen.
Als u bijvoorbeeld kiest voor een
object, dan kunt u van daaruit snel
de cilinders en de bijbehorende sleu-

tels vinden. Andersom kan uiter-
aard ook: start bij een sleutel en u
vindt daar de cilinders bij die op
hun beurt weer aan een object zijn
gekoppeld. Deze manier van wer-
ken maakt het programma erg flexi-
bel.
Het programma beschikt over diver-
se overzichten. Daaronder bevindt
zich een groot aantal ‘stamgege-
vens’, zoals bedrijven, medewerkers,
sleuteltypen, cilindertypen, status,
enzovoort. Er zijn overzichten te
genereren per sleutel, cilinder,
object en sleutelbos.



Gratis 
softwaretools
voor
Management
Tools abonnees 

De software zelf kunt u 

downloaden uit de Management

Tools Base 

(op kluwermanagement.nl).

De tools zijn zowel stand-alone

als in een multi-user omgeving

te gebruiken. Ze bevatten een

uitgebreide helpfunctie. 

Mochten er zich problemen voor-

doen dan kunt u contact opne-

men met de Kluwer Helpdesk:

telefoon 0570-673535; 

e-mail: supportep@kluwer.nl.

Tot nu toe geplaatst:

Contractbeheer

Meerjarenplanning onderhoud

Middelenbeheer

Sleutelbeheer

Smoelenboek

Toolbox projectmanagement

Tijdschriftenbeheer

Zaalreservering

58

Naast het operationele beheer van
de vergaderzalen biedt de software-
tool Zaalreservering de mogelijk-
heid om op bestuurlijk niveau
inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de
bezettingsgraden van de ruimten,
de  afzethoeveelheden van ver-
bruiksartikelen en het gebruik van
de verschillende facilitaire produc-
ten rond de vergaderingen en evene-
menten. Bovendien kunnen de kos-
ten van de reserveringen met
behulp van het pakket inzichtelijk
worden gemaakt en worden doorbe-
last.

Implementatie
Omdat reserveringen een goed uit-
gekristalliseerd en betrekkelijk op
zichzelf staande facilitaire disci-
pline is, heeft de implementatie van
dit systeem weinig organisatorische
consequenties. Een van de sterke
punten van het systeem is dat het
zich ook uitdrukkelijk beperkt tot
reserveringen en de daarmee samen-
hangende logistieke afhandeling,
zodat men bij de implementatie en
het gebruik van het pakket geen
rekening hoeft te houden met aller-
lei randgebieden. Het systeem is
hierdoor eenvoudig binnen de orga-
nisatie operationeel te maken. Het
gebruik van de open standaard data-
base Microsoft Access garandeert dat
in latere fasen, zodra er voldoende
ervaring is opgedaan, op eenvoudige
wijze doorgegroeid kan worden naar
grotere geïntegreerde systemen.

Om aansluiting op de praktijk te
garanderen is de softwaretool
Zaalreservering uitgebreid getest
door een groep van 12 facility
managers van verschillende typen
organisaties. Zij hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de uit-
eindelijke functionaliteiten van het
systeem. 

Trefwoorden Softwaretool, Zaalreservering, Vergaderen

ZAALRESERVERING
De softwaretool Zaalreservering biedt een oplossing voor

het operationele beheer van de vergaderzalen met daarbij

de logistieke aansturing van de catering, zalenzetters,

audiovisuele dienst, huismeester en dergelijke. Met het

pakket kan een aantal knelpunten op het vlak van opera-

tioneel en tactisch management worden opgelost.

TOOLS
MANAGEMENT

BASE

www.kluwermanagement.nlwww.kluwermanagement.nl
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