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◊◊◊ 

 

Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual valuing.  

(Rollo May) 

 

◊◊◊ 
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Samenvatting 

 

 

We communiceren elke dag heel wat af met elkaar. Of het nu via een e-mail of mondeling is: we 

communiceren. Sommige mensen beweren dat je altíjd communiceert. Ook als je bijvoorbeeld een stilte laat 

vallen tijdens een gesprek. Het zou zelfs moeilijk zijn om niet te communiceren. Het is echter ook moeilijk om 

goed te communiceren. Oasen, een drinkwaterbedrijf in Gouda, onderkent het belang van communicatie en 

achtte het noodzakelijk om na te gaan of de huidige interne communicatiestructuur nog voldoet. Reden voor de 

twijfel hierover was een herstructurering van de communicatiestructuur eind 2005, waarbij het personeelsblad 

werd opgeheven en de nieuwsbrief van een papieren vorm naar een digitale vorm ging. Zeker nadat uit 

medewerkerbetrokkenheidsonderzoek bleek dat de betrokkenheid onder medewerkers behoorlijk laag was en 

dat het vertrouwen in het MT ook te wensen over liet, waren er genoeg redenen tot een diepgaand onderzoek. 

In dit onderzoek wordt dan ook gekeken in hoeverre de huidige manieren van communiceren bij Oasen 

adequaat zijn. Hierbij werd de volgende vraagstelling gehanteerd: In hoeverre zijn de huidige manieren van 

interne communicatie bij Oasen adequaat en welke rol spelen betrokkenheid en tevredenheid daarin? Om dit te 

onderzoeken is gebruik gemaakt van drie onderzoeksstrategieën: een literatuurstudie, een uitgebreide 

vragenlijst en participerende observaties.  

Uit de literatuurstudie bleek dat draagvlak en participatie één van de grootste problemen van de 

huidige communicatiemanager is. Verder bleek dat verticale communicatie een belangrijke factor is voor de 

betrokkenheid onder werknemers. Betrokkenheid is ook sterk afhankelijk van de mate van interactiviteit van 

communicatiemiddelen: hoe hoger de interactiviteit, des te meer betrokkenheid. Informerende middelen (e-

mail, nieuwsbrief, intranet) kennen weinig interactiviteit, communicerende middelen kenmerken zich door hoge 

interactiviteit (werkoverleg, informatiebijeenkomsten). Tevredenheid blijkt vooral van erkenning en waardering 

afhankelijk te zijn; er moet een bepaalde trotsheid op het bedrijf zijn bij de werknemer en men moet achter het 

beleid kunnen staan van een organisatie. Ook hierbij is verticaal communiceren van groot belang.  

Door middel van de vragenlijst is onderzocht wat de houding en wensen van medewerkers waren op 

het gebied van interne communicatie. Niet alleen werd de huidige situatie bevraagd, maar ook het verlangen 

naar een verandering in de interne communicatie bij Oasen. De resultaten van de vragenlijst zijn terug te 

vinden in hoofdstuk 8 van deze scriptie. In dit hoofdstuk zijn de resultaten uitvoerig behandeld. Elke vraag uit 

de vragenlijst is apart weergegeven, omdat de aparte vragen ook al veel informatie kunnen geven. De 

participerende observaties zijn bij de totstandkoming van de conclusies en aanbevelingen meegenomen.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat de interne communicatiestructuur bij Oasen vrij goed is. 

Men geeft een (ruim) voldoende rapportcijfer voor de huidige informatievoorziening. De nieuwsbrief, de digitale 

nieuwspagina op het intranet, het teamoverleg en het contact met collega’s worden goed gewaardeerd. Niet 

alles bleek echter rooskleurig te zijn. Uit dit onderzoek komen de volgende knelpunten naar voren:  

(a) Transparantie staat hoog in het vaandel bij Oasen. Toch blijkt dat er nog onvoldoende transparant 

gecommuniceerd wordt van MT naar medewerkers toe, waarbij vooral de motivering achter bepaald beleid mist. 

Het communiceren van MT naar medewerkers, een vorm van verticale communicatie, blijkt erg belangrijk voor 

de betrokkenheid onder medewerkers. (b) Daarnaast wenst men op een persoonlijkere manier te 

communiceren. De digitalisering kent kennelijk ook zijn grenzen: er wordt teveel geë-maild en men wil graag 

meer persoonlijk contact met afdelingshoofden, meer teamoverleg en meer informatiebijeenkomsten. (c) Van 

de digitale middelen wordt intranet te weinig benut. Zeker gezien het feit dat het personeelsblad (het 

emotionele medium in een organisatie) is verdwenen, kan en moet intranet bepaalde taken hiervan overnemen. 

Zodoende kan er weer betrokkenheid teruggewonnen worden. (d) De middelen Op de Hoogte, nieuwspagina en 

e-mail blijken de belangrijkste informatiebronnen binnen Oasen. Dit zijn typisch informerende middelen, 

waardoor werknemers van zaken ‘afweten’. Het is de vorm met de minste ambitie en minste interactiviteit. Het 

feit dat hierdoor weinig betrokkenheid gecreëerd kan worden bij medewerkers en juist deze middelen het meest 
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worden ingezet is problematisch te noemen. (e) Ten slotte is het zoeken naar informatie vrij problematisch: 

men zoekt vaak informatie die men mist op via de zoekmachine op het intranet, maar de zoekmachine werkt 

inefficiënt. Onderbelichte onderwerpen zijn dan alsnog lastig terug te vinden voor de ijverige werknemer en het 

enthousiasme hiervoor wordt ingedamd.  

Aan de hand van bovenstaande conclusies worden in hoofdstuk 9 de aanbevelingen gepresenteerd, die 

ervoor moeten zorgen dat de interne communicatiestructuur bij Oasen weer optimaal functioneert.  
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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt een scriptie waarin verslag gedaan wordt van het onderzoek naar de interne communicatie 

bij het drinkwaterbedrijf Oasen te Gouda. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn afstuderen voor de 

master Communicatiestudies aan de Universiteit Utrecht.  

Wat heeft zo’n afstuderende student nu eigenlijk met (drink)water hoor ik u haast vragen. Aan de ene 

kant niet veel, aan de andere kant moet u beseffen dat een mens voor 70% uit water bestaat en het één van 

de belangrijkste bronnen van leven is. Belangrijk genoeg lijkt mij dus. Een andere belangrijke bron van leven 

voor mij was dat ik een goede afstudeer stageplek vond. Bij het zoeken hiernaar, zag ik een interessante 

vacature: ‘Afstudeeronderzoek interne communicatie’. Gezien de opkomst van digitale middelen wilde men bij 

Oasen weten of de manier waarop de huidige interne communicatiestructuur ingericht was, nog steeds 

adequaat was. Dit leek mij zeer interessant en na maanden van onderzoek ligt dan eindelijk dit resultaat voor 

u. Het heeft wel even geduurd, maar desondanks kan er een goed beeld uit gehaald worden hoe men intern 

communiceert bij Oasen en hoe dit verbeterd zou kunnen worden.  

Dankbetuigingen gaan uit naar Jeroen Schmaal en Janine van Trierum bij Oasen. Janine voor het 

eerste deel van de begeleiding, waaronder de eerste ‘opvang’ binnen Oasen en het opstarten van het 

onderzoek. Jeroen voor het luisterend oor, de opbouwende kritieken en de leerzame gesprekken.  

Daarnaast gaan dankbetuigingen uit naar Ludwien Meeuwesen, mijn begeleidster tijdens dit 

onderzoek, werkzaam aan de Universiteit Utrecht. In het begin had ik door omstandigheden helaas geen 

begeleider meer. Dank gaat dan ook uit naar Ludwien die de begeleiding van dit afstudeeronderzoek uiteindelijk 

op zich heeft genomen. Met name dank voor het geduld, de leerzame opmerkingen en het becommentariëren 

van al mijn geleverde stukken. Verder gaan dankbetuigingen uit naar Jaap Bos, ook werkzaam aan de 

Universiteit Utrecht. Bedankt voor het lezen van mijn scriptie als tweede lezer.   

Tevens speciale dank aan mijn ouders, waar ik een aantal dagen heb mogen vertoeven om ontzettend 

hard en efficiënt aan deze scriptie te kunnen werken (het helpt echt als je niet continu gestoord wordt door 

luide verbouwingsgeluiden, katten ervan moet weerhouden om elkaar te vermoorden en geen bijkomende 

stress van een andere afstudeerder hebt). Deze andere afstudeerder, mijn vriendin, wil ik ook enorm bedanken 

voor de steun en (vaak) vriendelijke hints om achter dan wel vanachter de computer te gaan.  

 

Veel plezier bij het lezen van deze scriptie. Om het hoofd enigszins boven water te houden, adviseer ik 

u, gezien de lengte van de scriptie, zo nu en dan een bekertje water tot u te nemen. Voor mij is de tijd 

aangebroken om een volgende fase te beginnen: werken in het communicatievak. 

 

 

 

Gouda, juni 2007 

Robin Koning 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

1.1 Probleemschets 

Bij Oasen (een drinkwaterbedrijf te Gouda) heeft in december 2005 een herstructurering van de 

informatievoorziening plaatsgevonden. Deze herstructurering hield onder andere in dat het personeelsblad werd 

opgeheven en een wekelijks nieuwsbulletin met beleidsinformatie van een papieren en digitale vorm 

overgegaan is in enkel een digitale vorm. 

Na een dergelijke vernieuwing van de communicatiestructuur (alle vormen van interne communicatie) 

is het noodzakelijk om te gaan onderzoeken of deze nieuwe communicatiestructuur voldoet. Zeker gezien het 

feit dat de communicatieafdeling het idee heeft dat er bij de vernieuwing van de communicatie niet naar alle 

mogelijkheden gekeken is. Dit maakt een intensief onderzoek naar de huidige communicatiestructuur wenselijk. 

Daarbij komt het feit dat het al drie jaar geleden is dat er een gebruikersonderzoek over interne communicatie 

gedaan is bij Oasen. Hierbij werd destijds gemeten wat men bij Oasen vond van de interne communicatie. 

Aangezien op het gebied van (interne) communicatie de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, is het 

noodzakelijk om dit met enige regelmaat te onderzoeken.  

Verder zijn er bepaalde signalen binnen Oasen dat de interne communicatie nog te verbeteren is: uit 

MeBeO1 van 2004 en 2005 dat Oasen door een extern onderzoeksbureau (Effectory) heeft laten uitvoeren, kan 

geconcludeerd worden dat het op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen door MT laag scoort (van een 5,1 

gemiddeld in 2004 gedaald tot een 4,5 in 2005). Op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen kan duidelijk 

gerelateerd worden aan de wijze waarop intern gecommuniceerd wordt. Ook het vertrouwen in MT/directie laat 

bepaald te wensen over (gemiddeld het cijfer 5,6 in het jaar 20042). Tot slot valt er ook een tendens te 

bespeuren dat de betrokkenheid bij werknemers daalt3. De mate van betrokkenheid onder werknemers wordt 

beïnvloed door de kwaliteit van de interne communicatiestructuur (Trombetta en Rogers, 1988; Guzley, 1992; 

Bartels, 2006). 

Alles bij elkaar opgeteld maakt dat er genoeg redenen zijn om de interne communicatiestructuur van 

Oasen te onderzoeken.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling onderzoek 

Het onderzoek heeft ten doel om inzicht te krijgen in hoeverre de interne communicatievormen adequaat zijn 

bij Oasen. Daarnaast probeer ik een verband te leggen tussen interne communicatie enerzijds en betrokkenheid 

en tevredenheid anderzijds. Deze inzichten zullen moeten leiden tot een adviesrapport, waarin handreikingen 

gedaan zullen worden ter verbetering van de interne communicatiestructuur.  

De vraagstelling die bij bovenstaande doelstelling hoort is: 

 

In hoeverre zijn de huidige manieren van interne communicatie bij Oasen adequaat en welke rol 

spelen betrokkenheid en tevredenheid daarin?  

 

                                                 
1 Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek 

2 Uit het Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek 2004 (Effectory), met n=143 (=61,6% respons). In 2005 zijn andere vragen gehanteerd; het 

vertrouwen in MT/directie werd hier niet (hetzelfde) bevraagd 

3 In 2004 een betrokkenheid van 85,1%, in 2005 het gemiddelde rapportcijfer 7,3; Onderzoeksbureau Effectory heeft in deze jaren betrokkenheid 

verschillend gemeten. Volgens Effectory kan dit als een daling van de betrokkenheid beschouwd worden 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat het onderzoek een bijdrage zou kunnen 

leveren aan de theorie over interne communicatie, vooral wat betreft meer recente ontwikkelingen (digitale 

middelen) die elkaar snel opvolgen. Ook meer specifiek de relatie tussen interne communicatie en 

betrokkenheid en het belang van het inzien van deze relatie door bedrijven zou door dit onderzoek nog meer 

aan het licht gebracht kunnen worden. Zodoende kan dit project dus bijdragen aan een versteviging van de al 

bestaande wetenschappelijke literatuur over interne communicatie en haar invloed op betrokkenheid.  

 

1.4 Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is om de interne communicatie van bedrijven meer aandacht 

te schenken dan op dit moment gebeurt. Bedrijven spenderen vele malen meer tijd en geld aan externe 

communicatie dan aan interne communicatie. Zeker nu we in het digitale tijdperk leven waar informatie vaak in 

overvloed aanwezig is en waar nieuwe middelen als paddestoelen uit de grond komen, is het belangrijk om het 

belang van interne communicatie en de relatie met betrokkenheid en tevredenheid onder werknemers onder de 

aandacht te brengen.  

Verder zijn betrokken en tevreden werknemers overduidelijk van groot maatschappelijk belang. Ik zie 

het als de motor van de organisatie: betrokken en tevreden werknemers zullen altijd ten goede gaan van de 

organisatie. De relatie tussen hoe men intern communiceert en de mate van betrokkenheid nagaan, en op basis 

hiervan adviezen te doen, lijkt me van belang voor vele organisaties die ook te kampen hebben met lage 

tevredenheid en betrokkenheid en die ook het idee hebben dat dit wellicht door de huidige interne 

communicatiestructuur veroorzaakt wordt. Het kan dus zeker ook van belang zijn voor andere instellingen.  
 

1.5 Opbouw scriptie 

Deze studie bestaat uit drie onderdelen:  

I. de literatuurstudie; 

II. het empirisch onderzoek; 

III. conclusies en aanbevelingen 

 

Deel I 

In de literatuurstudie zal ten eerste uiteengezet worden wat onder communicatie verstaan wordt. 

Verschillende theorieën zullen behandeld worden en bepaalde definities zullen een voorkeur krijgen. Daarna zal 

meer ingezoomd worden op interne communicatie: wat verstaat men hier onder, wat zijn de functies en wat 

zijn de doelen ervan? Weer een stapje verder zal getracht worden te achterhalen of er een relatie bestaat 

tussen interne communicatie en de mate van tevredenheid onder werknemers en wat deze relatie dan inhoudt. 

Ook zal geprobeerd worden een relatie te leggen tussen de interne communicatie en betrokkenheid van 

werknemers: door welke manieren van intern communiceren kan meer betrokkenheid gecreëerd worden onder 

de werknemers? Ten slotte wordt in deel I nog een beschrijving van het onderzochte bedrijf gegeven, waarin 

aandacht geschonken wordt aan het type bedrijf, de historische oorsprong ervan, welke functie het heeft, welke 

doelen het nastreeft en welke toekomstplannen het eventueel heeft.    

 

Deel II 

In het empirisch gedeelte zal allereerst de methode van onderzoek beschreven worden. Hierbij zal 

aandacht besteed worden aan de literatuurstudie, de vragenlijst en de participerende observatie. De gang van 

zaken omtrent de gehanteerde vragenlijst zal speciale aandacht krijgen. Allereerst zal uitvoerig de opzet en het 

ontwerp van de vragenlijst besproken worden. Daarna zal de manier van verwerking van de gegevens die via 

de vragenlijst verkregen zijn aan bod komen. In de laatste paragraaf van het methodehoofdstuk zullen 

uitspraken gedaan worden over de betrouwbaarheid en de validiteit van dit onderzoek. 

 16



Hierna zal in dit deel de resultaten van de vragenlijst behandeld worden. Deze bespreking volgt 

chronologisch de volgorde van de vragenlijst, zodat van elke vraag direct het resultaat opgezocht kan worden. 

Aan het eind van elk thema volgt een korte samenvatting van de resultaten.  

 

Deel III 

In het derde en laatste deel zullen aan de hand van de gevonden resultaten uit het onderzoek 

conclusies getrokken worden en zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de literatuurstudie. Hieruit zal een 

advies voortkomen omtrent de interne communicatie bij Oasen. Deze adviezen zullen praktisch van aard zijn, 

zodat deze direct meegenomen kunnen worden bij de verandering van de huidige communicatiestructuur. Niet 

alleen zullen adviezen gegeven worden op basis van de literatuur en de bevindingen uit de vragenlijst, ook 

zullen de adviezen gebaseerd zijn op mijn participerende observaties tijdens de vier maanden dat er bij het 

bedrijf onderzoek gedaan is. Na de adviezen volgen nog de literatuurlijst en de bijlagen met onder andere de 

gehanteerde vragenlijst.  
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Inleiding 

 

Werken brengt duurzaam geluk. Althans, dit stelt Bakker, organisatiepsycholoog en hoogleraar positief 

organisatiegedrag, in Intermediair (juni 2005). Tevens leidt werken tot enthousiasme en zingeving. Door te 

werken krijg je structuur in je leven, kun je je ontplooien en heb je sociale contacten.  

Het blijkt dat 90% van alle werkenden tevreden zijn met de inhoud van hun werk (SCP, 2005). Als we 

uitgaan van een totaal werkzame beroepsbevolking van 7 miljoen mensen (CBS, 2006), zou men triomfantelijk 

kunnen stellen dat er maar liefst 6,3 miljoen tevreden werkenden zijn. Het merendeel van de overige 

(ontevreden) 10% geeft aan naarstig op zoek te zijn naar nieuw werk om daar het geluk te proeven. Volgens 

het SCP leidt een vrijwillige verandering van baan tot een sterke toename van de tevredenheid over het werk. 

Al met al een zeer positief beeld wat betreft de tevredenheid onder werkenden in Nederland.  

De keerzijde van de medaille is dat het gemiddelde werkgeluk sinds 2003 is teruggelopen. Gaf men in 

2003 nog een 7,1 als gemiddeld rapportcijfer, anno 2005 is dat gedaald naar een 6,8 (Bureau Motivaction, 

2005). 

 

Als reden geven de medewerkers de opgelopen werkdruk op. Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat 

bijna eenderde van de Nederlandse medewerkers last heeft van stress. De opmars van het gebruik van 

computers, mobiele telefoons en e-mail is de afgelopen jaren gigantisch geweest. Dit brengt een hoger 

arbeidstempo met zich mee. Het takenpakket tegenwoordig is ook groot: harder werken, globalisering, 

(wereldwijde) concurrentie zijn hierbij belangrijke stressfactoren (factoren ‘buiten’ het bedrijf).  

 

Het lijkt er op dat het moderne werken doorschiet naar het functionele, instrumentele denken, waarbij 

sociale aspecten onderbelicht blijven. Fusies, reorganisaties, slecht management en slechte samenwerking met 

collega’s blijken echter volgens het rapport van Motivaction (Bureau Motivaction, 2005) ook grote 

stressfactoren te zijn (factoren ‘binnen’ het bedrijf). Interne communicatie speelt hierbij een relatief belang. Het 

lijkt daarom verstandig om de interne communicatie binnen een bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Aangezien er door de enorme mogelijkheden van communiceren al snel sprake kan zijn van een ‘informatie-

overload’, is het noodzakelijk om de informatiestromen efficiënt vorm te geven. Het blijkt dat bijna gemiddeld 

de helft van de werktijd zit in informatie ontvangen, verwerken en doorgeven (Elfferich, 2006): een enorme 

verspilling van tijd, geld en energie. Daarbij komt dat een kwart van de e-mails als ‘niet nuttig’ wordt 

bestempeld.  

 

Eén van de conclusies uit onderzoek van TNO Arbeid is dat bij goed werkgeverschap het ‘streven naar 

medewerkertevredenheid en betrokkenheid’ bovenaan staat en dus is het verstandig om het relatieve belang 

van interne communicatie voor betrokkenheid en tevredenheid te onderzoeken. Welk verband dat precies is 

wordt achterhaald als er dieper ingegaan wordt op aspecten van (interne) communicatie.  

 

 21



Hoofdstuk 2: Communicatie 

 

2.1 Het woord ‘communicatie’ 

Het woord communicatie is afgeleid van de Latijnse woorden ‘communicatio’  wat ‘mededelen, 

transmissie’ betekent en ‘communicare’, wat ‘gemeenschappelijk maken, groepsvorming en verbonden worden’ 

betekent (De Moor, 1994). Maar wat wordt er nu precies medegedeeld en hoe ben je dan verbonden? 

Allereerst zal ik uiteenzetten wat precies verstaan wordt onder communicatie. Als je aan een 

willekeurige passant op straat zou vragen wat men precies onder communicatie verstaat, dan zal waarschijnlijk 

vrij vaak het meest eenvoudige model aangehaald worden, namelijk het klassieke zender en ontvanger model 

(Shannon; Weaver, 1949).  

2.2 Communicatie; zender en ontvanger 

Een zender stuurt een boodschap en die boodschap moet goed bij de ontvanger aankomen. Een 

enkeling zal misschien iets zeggen over interpretatie van boodschappen, coderen, informatiestromen, kanalen 

en miscommunicatie (bijvoorbeeld door ‘ruis’). 

Hieronder zien we dit model terugkomen: 

 

 

Schema 2.1 Klassiek communicatiemodel 

 

Vaak blijkt effectieve communicatie lastiger dan je op basis van een zender en ontvanger model zou 

verwachten. Als de communicatie niet succesvol is, kan dat worden veroorzaakt door zowel de zender als door 

de ontvanger, door de beperkingen van de toegepaste techniek (medium) of door omgevingsfactoren. In de 

theorie komen we zowel voorstanders van het zenderfenomeen tegen (Fauconnier, 1986, zoals weergegeven 

door Shadid, 2003) als voorstanders van het ontvangerfenomeen (Samovar en Porter, 1991, zoals 

weergegeven door Shadid, 2003). Hierbij vraagt men zich af welke betekenis de zender en ontvanger hebben in 

het communicatieproces. Adequater lijkt het om niet in termen te spreken van een zender en ontvanger, maar 

eerder van een ‘zender/ontvanger’, aangezien deze steeds van rol blijken te wisselen (Berlo, 1960, zoals 

weergegeven door Shadid, 2003). 

Succesvolle communicatie ontstaat als het verschil tussen wat door de zender wordt bedoeld en wat de 

ontvanger interpreteert zo klein mogelijk is (Michels, 2005). De vraag blijft nog wanneer er precies sprake is 

van ‘communicatie’. 

2.3 Communicatie; geslaagdheid, wederkerigheid en intentionaliteit 

Wanneer sprake is van communicatie, kunnen we aan de hand van de termen geslaagdheid, 

wederkerigheid en intentionaliteit vaststellen.  

Volgens Michels moet wederkerigheid niet als eis gezien worden voor communicatie. Denk aan een 

situatie waarin een grote groep mensen bereikt moet worden (bijvoorbeeld een artikel in een nieuwsbrief of 

personeelsblad), waarbij feedback van iedereen die het leest niet wenselijk is.  

Uiteraard spreek je van communicatie indien de zender zijn doel bereikt. Maar ook het versturen van 

een persbericht dat achteraf niet geplaatst wordt, wordt als communicatie beschouwd. Geslaagdheid is dus 

geen vereiste voor communicatie (Michels, 2005). Bij een mislukte ontvangst (bijvoorbeeld dat de ontvanger de 

boodschap verkeer interpreteert) kan men dus toch van communicatie spreken. Het gaat bij communicatie niet 
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zozeer om de daadwerkelijke ontvangst, maar eerder om de intentie die aan het zenden van de boodschap ten 

grondslag ligt (Fauconnier, 1986, zoals weergegeven door Shadid, 2003).  

Intentionaliteit en communicatie blijkt onder wetenschappers nog tot discussies te leiden. Michels ziet 

intentionaliteit als eis voor communicatie: er is slechts sprake van communicatie als de zender de bedoeling 

heeft om te communiceren (intentionele communicatie). Echter bestaan er ook niet-intentionele boodschappen, 

bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen, handgebaren en zelfs zwijggedrag.  

Watzlawick hanteert vijf axioma’s die inzicht geven in het proces van menselijke communicatie. Hij 

stelt onder andere dat het onmogelijk is om niet te communiceren. In zijn visie heeft communicatie betrekking 

op alle uitingen van verbaal en non-verbaal gedrag die plaatsvinden in de aanwezigheid van een ander en 

waarvan men weet dat die ander ook aanwezig is. Kendon onderstreept deze visie waarbij de vraag of 

communicatie intentioneel is als irrelevant gezien wordt, aangezien de waarneming van elk gedrag op één of 

andere manier informatie verschaft en ook zo een communicatieproces start. Intentionaliteit  is niet vast te 

stellen, aangezien elke boodschap, ongeacht de intenties van de zender, ook andere onbedoelde betekenissen 

en effecten kan opleveren (Kendon, 1981). Volgens Samovar en Porter is er ten slotte géén sprake van 

communicatie indien een bewust verzonden boodschap niet wordt opgemerkt. Een stopsignaal van een agent 

aan een persoon die het echt niet in de gaten heeft, zien zij dus niet als communicatie.  

De volgende definitie (Reijnders, 2006) gaat ervan uit dat er pas sprake is van communicatie als de 

boodschap daadwerkelijk ontvangen is: ‘De daadwerkelijke ontvangst én de reactie daarop typeren het 

communicatieproces van één of meerdere keren op elkaar reagerende subjecten. Zo’n communicatieproces is te 

zien als communiceren.’ 

Daarom moet er ook onderscheid gemaakt worden tussen communiceren en informatieoverdracht, 

waarbij communiceren opgevat moet worden als tweerichtingsverkeer (interpersoonlijke communicatie) en 

informatieoverdracht als eenrichtingsverkeer (massacommunicatie).  Het verschil zit in potentie: bij 

informatieoverdracht is er wel sprake van potentiële ontvangst, maar er is niet altijd sprake van daadwerkelijk 

ontvangst en ook niet van een reactie. Bij communiceren echter is er wel sprake van daadwerkelijk ontvangst 

en wisselen zender en ontvanger van rol én reageren op elkaars boodschappen, tweerichtingsverkeer dus.  

 

Reijnders gebruikt dan ook een nieuw eigen communicatiemodel die er als volgt uitziet: 

 

 
Schema 2.2 Reijnders’ nieuwe communicatiemodel 
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Bij dit meer uitgebreide model van communicatie in schema 2.2 is er duidelijk sprake van 

tweerichtingsverkeer (de pijlen) en wisselende zenders en ontvangers. Communicatie lijkt hier veel op actie en 

reactie. Echter is het beter op te vatten als doorlopende pogingen om elkaar te beïnvloeden. Deze beïnvloeding 

kan volgens Reijnders variëren van ‘op de hoogte stellen’ tot ‘tot ander gedrag aanzetten’.  

2.4 Communicatie als doelgerichte actie 

Over het punt wederkerigheid blijkt niet iedereen het eens te zijn. Zo bestaat er ook een definitie (Oomkes, 

1986) waarbij er wel degelijk sprake moet zijn van feedback om van communicatie te kunnen spreken. Oomkes 

gaat uit van een doorlopende uitwisseling van boodschappen, ook als men om de beurt spreekt: 

 

Communicatie is de uitwisseling van symbolische informatie, die plaatsvindt tussen mensen die zich bewust zijn 

van elkaars aanwezigheid, onmiddellijk of gemedieerd.  Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust 

gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. 

 

Communicatie wordt gezien als een continue kringloop van actie én reactie. De reactie dient hierbij als 

feedback. Aan de hand van deze feedback weet de ander of de boodschap is overgekomen en beïnvloedt dus 

weer het gesprek, het verloop van de betekenisuitwisseling en het resultaat van het communicatieproces.  

Niet iedereen is het hier mee eens. Zo zijn er verschillende visies over de vraag of conversatie en 

feedback bij interacties onlosmakelijke onderdelen vormen van het communicatieproces of juist als zelfstandige 

processen gezien moeten worden. De ene auteur ziet het als aaneenschakeling van lineaire processen, maar 

over het algemeen gaat men ervan uit dat communicatie circulair van aard is (Shadid, 2003). 

2.5 Communicatie en uitwisseling van betekenissen 

Communicatie omvat het zenden en ontvangen van verbale en non-verbale codes. Deze codes krijgen 

pas betekenis door afspraken van leden van een bepaalde groep. Een bepaald gebaar betekent in de ene 

cultuur iets anders dan in een andere cultuur. Communicatie wordt door sommigen dan ook gezien als 

productie van betekenissen en niet van boodschappen (Fauconnier, 1986; Barnlund, 1970, zoals weergegeven 

door Shadid, 2003). Om een bepaalde boodschap juist te kunnen ontvangen moeten betekenissen toegekend 

worden en informatie uitgewisseld worden. 

Niet alleen de vraag of communicatie intentioneel moet zijn is nu relevant, maar ook moet er bij 

communicatieprocessen goed op gelet worden of de boodschap juist wordt gepercipieerd door de ontvanger. 

Dat dit laatste niet goed zou kunnen verlopen, kan vele redenen hebben (gemoedstoestand, vaardigheden, 

kennis van taal en cultuur, kennis over het besproken onderwerp, etc.). Feedback speelt een grote rol bij het 

communicatieproces; hieruit kan de zender/ontvanger afleiden of de boodschap goed geïnterpreteerd wordt en 

kunnen zij aan de hand hiervan eventueel aanvullende informatie verschaffen om de juiste betekenis van een 

boodschap over te brengen. Feedback geeft ook betrokkenheid aan van de gesprekspartner. Vergelijk het 

massaal klappen bij een toespraak met gegeeuw of wegkijken; het kan de spreker motiveren of juist 

demotiveren.  

Betekenisgeving en feedback komen ook van pas bij het ‘communicatief handelen’ (Habermas, 1989). 

Habermas onderscheidt twee manieren om belangen of wensen (op een relatief vreedzame manier) over te 

brengen op de ander: strategisch handelen en communicatief handelen. Bij strategisch handelen gaat men op 

een doelrationele of instrumentele manier met elkaar om. Macht en geld spelen hierbij een grote rol. Het is een 

vrij egoïstische manier van interactie met anderen. 

De andere manier noemt Habermas ‘communicatief handelen’: hierbij is vooral de onderlinge 

verstandhouding van belang. Men zal hierbij niet tot het uiterste gaan om hun strevingen voor te zetten, maar 

proberen via communicatie in de vorm van talig overleg tot een gemeenschappelijke, wederzijds aanvaardbare 

definitie te komen van hetgeen gedaan moet worden. Men streeft dus naar consensus. Om tot consensus te 

komen stelt Habermas dat het communicatieve handelen een eigen soort van redelijkheid bezit: 
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communicatieve rationaliteit. Dit betekent dat er goede redenen of argumenten opgegeven moeten worden en 

er wederzijdse openheid en bereidwilligheid tot acceptatie moet zijn voor deze redenen of argumenten van de 

ander. Worden de mogelijkheden van talig overleg ernstig belemmert (bijvoorbeeld door sterke 

geloofsovertuigingen), dan ontstaan er ‘communicatieblokkades’. 

Habermas onderschrijft de opmars van de doelrationalisatie in de moderne samenleving, waarbij 

politiek en economie centraal staan, die op hun beurt weer sterk gerelateerd zijn aan geld en macht. 

Omgangstaal wordt gebruikt als puur middel; men handelt niet communicatief maar strategisch. Men streeft elk 

hun eigen doelen op een zo efficiënt mogelijke wijze na (Habermas, zoals weergeven door Van Hoof, van 

Ruysseveldt, 2001).  

 

Enigszins in het verlengde van het communicatief handelen van Habermas ligt het interactionisme van 

Mead. Het interactionisme heeft als centraal idee dat de sociale werkelijkheid en de persoonlijke identiteit 

verklaard worden vanuit de interactie met anderen, en de daaruit voortkomende spanningen. Het streven naar 

consensus, zoals Habermas dit beschrijft, komt ook terug bij Mead’s interactionisme. Mead gaat ervan uit dat 

het sociaal handelen wordt bepaald door de interpretaties die mensen aan elkaars handelen geven. 

Betekenissen uitwisselen is dus een belangrijk element in deze stroming. Deze betekenissen worden 

voortdurend verklaard door communicatie met zichzelf (inner-talk tussen de persoonlijke identiteit [I] en de 

maatschappelijke identiteit [Me]) en het daaruit voortkomende menselijk handelen (Self).  

Interactionisme kan omschreven worden als een actorgerichte consensusbenadering. Het doel van het 

sociaal handelen van de individuele leden is om stabiliteit, continuïteit en evenwicht te bereiken. Conflicten 

worden dan ook gezien als tegenslagen die men tijdens de interactie tegen kan komen.  

Volgens Mead zijn mensen in staat over zichzelf na te denken (reflectie). Ze ontwikkelen niet alleen 

voorstellingen van zichzelf, maar ook van anderen. Hierbij verplaatst men zich in de positie van de ander en 

men neemt die rol ook over; een proces dat role-taking wordt genoemd (Mead, 1934).  

 

Verwant aan het interactionisme is het symbolisch interactionisme, de studie van symbolen die in de 

omgang van mensen gebruikt worden (Blumer, zoals weergegeven door Griffin, 1997). Inner talk wordt gezien 

als een tussenstap tussen de omstandigheid en het handelen. Continu wordt er gezocht naar nieuwe zingeving 

en betekenis van hetgeen om ons heen gebeurt. Belangrijk bij het symbolisch interactionisme zijn de termen 

frontstage en backstage. Deze geven de rollen aan die mensen kunnen spelen. Frontstage verwijst naar de 

publieke rol, men probeert door een ‘masker’ bepaalde indrukken te manipuleren. Backstage refereert naar de 

situatie waarin de mensen op hun gemak zijn en ‘zichzelf’ kunnen zijn (alhoewel men ook hier een rol moet 

spelen, maar vaak minder formeel dan bij frontstage).  

Communicatie is volgens het (symbolisch) interactionisme dan ook vooral gericht op de 

betekenisgeving die de actoren aan de interactie ontlenen. Niet alleen wordt er met elkáár gecommuniceerd; de 

mens communiceert óók intern (inner talk). Aan de hand van deze sociaal geconstrueerde betekenis wordt er 

nadien gehandeld.      

2.6 Communicatie; inhoudelijk- en betrekkingsniveau 

Een laatste punt dat ik wil maken gaat over een ander axioma van Watzlawick: het inhoudelijk- en 

betrekkingsniveau van boodschappen (Watzlawick, 1967). Het inhoudelijk niveau van een boodschap is de 

letterlijke betekenis ervan (‘wat wordt er gezegd’). Het betrekkingsniveau is de wijze waarop de boodschap zou 

moeten worden opgevat en hoe de ene gesprekspartner de relatie met de ander ziet (‘manier waarop iets 

gezegd wordt’).  

Een zin kan door verbale en non-verbale uitingen en de context waarin het gezegd wordt verschillende 

betekenissen krijgen. Zo is de zin ‘dat heb je goed gedaan’ op zich een positieve zin. Wordt deze echter gesteld 

met een fronsend gezicht en in de situatie dat de ontvanger net iets verkeerd gedaan heeft, dan wordt de zin 

op betrekkingsniveau al een stuk negatiever. De manier waarop je iets zegt, moet dus een hint zijn voor de 
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ontvanger hoe dit bedoeld wordt. Het betrekkingsaspect classificeert het inhoudsaspect. Kennis van deze 

onuitgesproken codes en manieren van communiceren binnen een bepaalde groep is dus van groot belang voor 

effectieve communicatie.  

Bij een intern communicatiemiddel als e-mail is gelijk al het probleem van betrekkingsniveau te zien: 

dit emotionele niveau ontbreekt namelijk. Geen wonder dat men ook geregeld hoort dat men e-mails veel te 

zwaar inschat. Doordat e-mail puur op inhoud is gebaseerd en het emotionele betrekkingsniveau (de manier 

waarop je iets brengt) mist, kan een e-mail te hard overkomen. Deels kan dit opgevangen worden door het 

gebruik van bijvoorbeeld ‘smileys’, maar ook niet elke e-mail leent zich voor het gebruik hiervan (denk aan 

formele e-mails). Het gemis van een betrekkingsniveau bij e-mail geldt ook voor een nieuwspagina op intranet 

of een (digitale) nieuwsbrief, echter worden deze middelen minder persoonlijk gebracht en ontvangen. Bij e-

mail zal men zich sneller persoonlijk aangevallen voelen door het persoonlijke karakter ervan.  

 

Om alle bovenstaande theorieën van communicatie zo goed mogelijk vertegenwoordigd te laten 

worden, hanteer ik de volgende definitie van communicatie: 

 

Communicatie is de productie, uitwisseling en betekenisgeving van boodschappen tussen mensen, die 

plaatsvinden binnen een context van informationele, relationele en situationele factoren, met als doel elkaar te 

beïnvloeden (Reijnders, 2006). 
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Hoofdstuk 3: Interne communicatie; functies en doelen 

 

In het vorige hoofdstuk heb ik uiteengezet wat onder communicatie verstaan wordt. Bedrijven 

communiceren intern en extern. Externe communicatie is naar de buitenwereld toe (bijvoorbeeld klanten). 

Interne communicatie is alle communicatie die binnen het bedrijf zich tussen medewerkers afspeelt 

(bijvoorbeeld een e-mail van de ene medewerker naar de andere). Aangezien mijn onderzoek zich toespitst op 

de interne communicatie bij het te onderzoeken bedrijf, richt ik mijn verdere literatuurstudie ook op de interne 

communicatie. In dit hoofdstuk zal ik daarom onder andere uiteenzetten wat interne communicatie inhoudt. 

Daarnaast zal ik de functies en doelen van interne communicatie uiteenzetten. 

 

Het probleem bij het begrip interne communicatie is dat het te pas en te onpas wordt gebruikt bij 

problemen van allerlei aard. Het is een containerbegrip aan het worden voor een groot aantal andere 

problemen (Reijnders, 2006). Omdat het begrip niet eenduidig wordt opgevat, ontdekt men altijd wel een 

communicatieaspect aan een probleem. Aan de andere kant hangt het begrip ook inderdaad met veel aspecten 

van een organisatie samen.  

Van Putte probeert de bestaande definities van interne communicatie bij elkaar te brengen (Van Putte, 

1998). Deze zijn onder te verdelen in twee rubrieken: 

1) Interne communicatie als transport. Hierbij ligt de nadruk op zenderactiviteit: de zender produceert en 

stuurt bewust een boodschap aan bepaalde organisatieleden, die vervolgens handelen op de wijze die 

de zender heeft bedoeld (informatie geven) 

2) Interne communicatie als communicatie in de organisatie. Hierbij wordt alle communicatie die binnen 

de grenzen van de organisatie plaatsvindt bedoeld. Dit meeromvattende begrip gaat niet alleen uit van 

verticale informatiestromen (van MT [managementteam] naar medewerkers en de feedback hierop), 

maar ook van zenden vanuit eigen initiatief, in verticale, horizontale of diagonale richting 

(communiceren) 

 

Van Putte stelt dat in de literatuur een definitie passende bij ‘interne communicatie als transport’ het 

meest voorkomt. De reden hiervoor is volgens van Putte dat managers zich meer aangetrokken zullen voelen 

door iets wat ze gemakkelijk kunnen managen (transportvisie) dan iets wat vrij onbeheersbaar is (alle 

communicatie in de organisatie visie). Van Putte en Reijnders stellen beide dat de transportvisie tekort doet aan 

de werkelijkheid, aangezien communicatie een complexer fenomeen is dan er in de transportvisie over gedacht 

wordt. 

De meer recente conceptualisering waarbij alle communicatie in de organisatie meegenomen wordt, 

gaat uit van een organisatie waarbij mensen centraal staan en dat de communicatie inherent is aan de mens. 

Hierbij staat dus niet alleen het zenden centraal, maar ook het ontvangen: zenden is niet belangrijker dan het 

ontvangen.  

Reijnders stelt dat ‘communicatie niet uit de organisationele context gehaald kan worden, omdat het 

een deel van de organisatie is’. Hiermee doelt hij op het feit dat communicatie vaak als losstaand begrip gezien 

wordt, terwijl het een verweven deel uitmaakt in een organisatie.  

3.1 Een definitie voor interne communicatie 

Reijnders komt uiteindelijk met de meest recente definitie van interne communicatie, gestoeld op 

bovenstaande bevindingen: 

 

Interne communicatie: een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan 

tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie (Reijnders, 2006) 
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Bij deze definitie valt in ieder geval op te merken dat twee benaderingen tegelijkertijd gehanteerd worden: de 

actiebenadering (overdracht van informatie) en de interactiebenadering (interpreteren van de boodschap).  

3.2 Functies interne communicatie 

Nu we een goed beeld hebben van wat er onder interne communicatie wordt verstaan, gaan we een 

stap verder en zullen de functies en doelen van interne communicatie aan bod komen. Aangezien ik toe wil naar 

een uiteenzetting van geschiktheid van middelen voor bepaalde informatie en de relatie van interne 

communicatie met tevredenheid en betrokkenheid, zal ik proberen uiteen te zetten welke doelen en middelen 

interne communicatie heeft.  

  

Twee auteurs van communicatiegerichte boeken, Koeleman en Reijnders, proberen elk de functies te 

onderscheiden van interne communicatie.  

Koeleman onderscheidt vier hoofdfuncties van interne communicatie binnen een organisatie. Ten 

eerste het faciliteren van werkprocessen (taakinformatie), dus informatie over wat je moet doen en hoe dit 

moet gebeuren. Daarnaast heeft interne communicatie de functie van het optimaal gebruiken van aanwezige 

kennis (kennismanagement). Motiveren en (ver)binden van medewerkers wordt ook als een belangrijke functie 

van intern communiceren gezien (men moet van bepaalde zaken afweten binnen een organisatie om 

gemotiveerd en geïnspireerd te blijven). Als laatste functie wordt het richten van de organisatie 

(beleidsinformatie) genoemd (Koeleman, 2003). 

Reijnders onderscheidt op zijn beurt slechts drie functies van interne communicatie en doet dit op een 

iets abstracter niveau (Reijnders, 2006). Zo geeft hij aan dat interne communicatie een smeerfunctie heeft 

(ervoor zorg dragen dat werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd; de olie die de motor draaiend houdt), een 

bindfunctie (management wil met interne communicatie medewerkers binden aan de organisatie) en een 

interpretatiefunctie (samen betekenissen construeren en onderling delen om zodoende meer begrip voor elkaar 

te krijgen). 

Als we de functies die Koeleman en Reijnders toekennen aan interne communicatie bij elkaar proberen 

te voegen, dan kunnen de volgende functies van interne communicatie onderscheiden worden: 

 

Functies interne communicatie 

1. Ervoor zorgen dat werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd (smeerfunctie) 

2. Motiveren en binden van medewerkers (bindfunctie) 

3. Optimaal gebruiken van aanwezige kennis (kennisfunctie) 

4. In laten zien dat op verschillende manieren naar een bepaald onderwerp gekeken kan worden en door 

middel van betekenisconstructies meer begrip opwekken (interpretatiefunctie) 

 

Uit deze samengestelde functielijst kan in ieder geval afgeleid worden dat interne communicatie in een 

organisatie voor een groot deel een motiverende en bindende rol heeft. Het moet er onder andere voor zorgen 

dat medewerkers gemotiveerd blijven en dat er (meer) begrip opgewekt wordt.  

3.3 Doelen en middelen van interne communicatie 

Als we de doelen en middelen van interne communicatie nader bekijken, zien we de functies van 

interne communicatie duidelijk terugkomen.  

Reijnders stelt dat hoe hoger de interactiviteit van het middel, des te ambitieuzer het doel. Zo komt 

het informeren (veelal eenrichtingsverkeer) erg laag op de ladder van interactiviteit en ambitie. Het 

communiceren komt erg hoog wat betreft interactiviteit en ambitie. Betrokkenheid en verbondenheid verkrijgt 

men dan ook vooral in de hoger gelegen interactiviteit- en ambitielagen.  
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Het schema wat Reijnders hiervoor gemaakt heeft, is simpel maar doeltreffend: 

 

 Schema 3.1 Doelen en middelen van interne communicatie (Quirke4) 

 

In schema 3.1 valt duidelijk de opsplitsing op tussen informeren (linkergebied) en communiceren 

(rechtergebied). Een hogere betrokkenheid en verbondenheid lijkt volgens dit figuur vooral door meer 

interactieve communicatie te verkrijgen. Betrokkenheid en verbondenheid verkrijg je volgens Reijnders dus niet 

door eindeloos informeren via E-mail, Intranet en nieuwsbrieven (eenrichtingsverkeer), maar juist door 

mondeling te communiceren in de vorm van werkoverleg, feedback en samen problemen aan te pakken 

(tweerichtingsverkeer). Uit onderzoeken naar interne communicatie komt naar voren dat medewerkers 

persoonlijke communicatie met hun direct leidinggevende als de meest prettige en effectieve manier van 

communiceren beschouwen (Michels, 2005). Koeleman beaamt dit en stelt dat het persoonlijk gesprek de 

meest effectieve vorm van interne communicatie is, omdat het tweerichtingsverkeer betreft: men is meteen in 

staat om te reageren.  

 

Het linker deel van het schema kan aangeduid worden als het klassieke zender en ontvanger model 

(gericht op informatieoverdracht). Het rechterdeel gaat meer in de richting van het symbolisch interactionisme 

zoals in de vorige paragraaf behandeld is. Hierbij is de betekenisgeving die ontstaat bij interactie tussen 

actoren van groot belang: men kan in interactie tot consensus komen door de betekenisgeving aan de 

symbolen die door de actoren gebruikt worden. 

Terugkomend op Watzlawick’s inhoud- en betrekkingsniveau van communicatie, kunnen we hierop 

voortgaan met te stellen dat juist bij het informeren het betrekkingsniveau (deels) ontbreekt. Bij communiceren 

zien we dat het betrekkingsniveau (dus hoe iets gebracht wordt) wel degelijk meer aanwezig is. Onder 

communiceren zien we in het schema van Quirke dat vormen als ‘werkoverleg’, ‘feedback sessies’ en ‘samen 

problemen aanpakken’ leiden tot verbonden- en betrokkenheid. Hierbij is ook een grote mate van 

betekenisgeving aanwezig bij de actoren: door intensieve interactie kan men het betrekkingsniveau bij het 

                                                 
4 ‘Trap van Quirke’. Uit: Reijnders; Basisboek Interne Communicatie (2006) 
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inhoudsniveau betrekken. Persoonlijke, intensieve (mondelinge) communicatie leidt tot hogere betrokkenheid 

en verbondenheid onder werknemers. 

3.4 Slechte interne communicatie 

In de inleiding heb ik reeds vermeld dat digitale communicatiemiddelen een enorme opmars maken. 

De zuigkracht van deze opmars is groot: e-mail is een veelvuldig ingezet communicatiemiddel. Het gebruik van 

digitale middelen gaat ten koste van het ‘echte’ communiceren (zoals in het schema van Quirke), wat weer 

gevolgen heeft voor de mate van betrokkenheid en verbondenheid. Dit gezegd hebbende stelt Michels dat 

slechte interne communicatie zich als volgt uit: 

• Weinig afstemming en dialoog tussen directie en werkvloer 

• Geen bereidheid tot veranderen omdat gezamenlijke vertrekpunten niet duidelijk zijn 

• Geen selectie op de verspreide informatie waardoor een overdaad aan communicatie ontstaat 

(informatie-overload) 

• Trage en ondoorzichtige besluitvormingsprocedures 

• Veel en inefficiënte vergaderingen 

 

Er moet dus vooral gelet worden op knelpunten bij communicatie in de vorm van dialoog en bij de 

hoeveelheid informatie die intern gecommuniceerd moet worden (omdat de kans op informatie-overload door 

elektronische communicatiemiddelen als e-mail en intranet groot is geworden). Niet alleen hebben digitale 

communicatiemiddelen dus ten gevolg dat de betrokken- en verbondenheid daalt onder werknemers, ook kan 

het zorgen voor een overmaat aan informatie. De vraag is dan natuurlijk: welke informatie moet via welk 

kanaal en aan welke eisen moet het kanaal voldoen? 

3.5 Welk kanaal voor welke boodschap? 

Allereerst is het goed om vast te stellen dat er verschillende soorten informatie zijn die 

gecommuniceerd kunnen worden in organisaties, namelijk taakinformatie, beleidsinformatie, beheerinformatie 

en sociale informatie. 

Taakinformatie is te omschrijven als informatie dat aangeeft wat je doet en hoe je het doet. 

Beleidsinformatie is de kennis waar het heen gaat met het bedrijf en de redenen hiervoor. Beheerinformatie zijn 

alle resultaten en cijfers van een bedrijf en sociale informatie kan omschreven worden als personeelsinformatie.  

Ten tweede is de opvatting van Tennekes van belang bij het behandelen van de verschillende vormen 

van communicatie. Tennekes kent namelijk een dynamische rol toe aan organisaties en organisatiecultuur. 

Communicatie speelt een essentiële rol bij processen van machtsuitoefening, bij het nemen van beslissingen en 

bij het onderhandelen (Tennekes, 1995, zoals weergegeven door Meeuwesen, 1998). Een organisatie moet 

gezien worden als een sociaal verband waarop betrokkenen voortdurend invloed uitoefenen.  

Ten derde heeft een medewerker alle vier soorten informatie nodig om goed te kunnen functioneren in 

een bedrijf (Reijnders, 2006). Maar natuurlijk kan niet elk soort informatie via hetzelfde kanaal gaan.  

 

Er kunnen vier soorten kanalen onderscheiden worden waarmee informatie uitgewisseld kan worden: 

persoonlijke communicatie, schriftelijke communicatie, audiovisuele communicatie en digitale communicatie. In 

onderstaand model zien we dit terugkomen, waarbij de pijlen aangeven om welk soort communicatie het gaat: 
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Schema 3.2 Kanalen en niveaus van communicatie 

 

Uit dit model kan geconcludeerd worden dat er op verschillende niveaus verschillende 

communicatiekanalen gebruikt kunnen worden. Koeleman laat per communicatiestroom zien welk kanaal het 

meest geschikt is en om welk communicatiemiddel het gaat.  

3.6 Verticale communicatie 

Verticale communicatie: de relatie tussen de superieur en ondergeschikte. Hierbij komt gelijk het 

woord ‘macht’ naar boven. Onderzoek naar verticale communicatie binnen organisaties hebben dan ook vaak 

thema’s die hierop gebaseerd zijn: openheid in communicatie, effectief leiderschap en beïnvloeding van 

superieuren (Jablin & Krone, 1994, zoals weergegeven door Meeuwesen, 1998). Open communicatie met 

superieuren wordt door werknemers op prijs gesteld. Openheid wordt ook als warm ervaren. Het blijft natuurlijk 

de vraag in hoeverre men openheid van zaken moet geven. Effectief leiderschap zou hierop moeten inspelen: 

van een moderne leider wordt tegenwoordig een flexibele opstelling verwacht en de stijl van communiceren 

aanpast aan de persoon waarmee gecommuniceerd wordt en de doelen die behaald moeten worden. Onderzoek 

naar arts-patiënt relaties bevestigen dit beeld, waarbij een flexibeler houding van de arts noodzakelijk is ten 

aanzien van de wensen en behoeften van de patiënt (Meeuwesen, 1998). Een interessant punt om hierbij te 

vermelden is dat men niet alleen verwacht van een leider dat deze verschillende conversatiestijlen hanteert, 

maar dat hier ook al verschil tussen zit bij mannen en vrouwen. Zo zou een meer vrouwelijke stijl van managen 

bij vrouwelijke leiders tot grotere tevredenheid leiden en zelfs een hoger werkmoraal bewerkstelligen onder 

verpleegkundigen (Camden & Kennedy, 1986; zoals weergegeven door Meeuwesen, 1998). 

  Verticale communicatie wordt bemoeilijkt door feedback gerelateerde communicatie. Zeker in een 

commercieel gerichte organisatie is het van belang de juiste beslissingen op het juiste tijdstip te maken. 

Superieuren zijn eerder geneigd negatieve feedback te geven als een medewerker iets verkeerd doet dan 

positieve feedback als een medewerker de juiste beslissing heeft genomen. Oprechtheid en adequate 

verantwoording kunnen afleggen lijken persoonskenmerken die leiders zouden moeten hebben om conflicten op 

een fijne manier te kunnen oplossen. 

Nu de kenmerken en knelpunten van verticale communicatie geschetst zijn, zal hieronder verticale 

communicatie in tweeën gesplitst worden: top-down en bottom-up communicatie. Van deze twee vormen van 

verticale communicatie zal vervolgens bepaald worden welke interne middelen men hiervoor heeft. 
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3.6.1 Top-down communicatie 

Onder Top-down communicatie wordt de informatie verstaan over maatregelen, instructies en beleid. 

Het komt van de directie/MT en vindt zijn weg naar niveaus eronder (Koeleman, 2003). Hierbij worden vele 

mogelijke middelen gegeven om top-down te kunnen communiceren. Informatie van MT naar niveaus eronder 

op een persoonlijke manier kan via vergaderingen, gesprekken en opleidingen. Daarnaast kan het via tal van 

interne media als publicatiebord, personeelsblad, directiemededelingen, jaarverslagen, e-mail en intranet.  

 

3.6.1.1 Problemen bij top-down communicatie 

Vier problemen doen zich voor bij informatieoverdracht van MT naar medewerkers: 

1) Teveel informatie. Verwarring en frustratie bij medewerkers door een informatie-overload van bovenaf. 

Oplossingen om de informatie-overload tegen te gaan werken vaak averechts: door informatie deels door te 

geven of vertraagd, leidt dit alleen maar tot extra informatieoverdracht en nog meer verwarring en problemen. 

Reijnders noemt dit de ‘overload-cyclus’:  

 

 

Schema 3.3 De ‘overload-cyclus’ 

 

2) Vage, tegenstrijdige of gefilterde informatie. Managers kunnen informatie selecteren waarvan zíj 

denken dat het belangrijk is voor de medewerkers. Minder wordt gedacht wat de medewerkers voor informatie 

zouden willen hebben. Daarnaast is de vertaalslag van MT informatie naar medewerker informatie soms 

moeilijk te maken; medewerkers snappen dan niet wat de informatie inhoudt.  

3) Zendergerichte informatie. Informatie van MT aan de medewerkers is grotendeels eenzijdig 

zendergericht. Te weinig wordt rekening gehouden met belangen en percepties van medewerkers, met als 

gevolg dat top en werkvloer elkaar niet begrijpen.  

4) Leiderschapsconflicten. Het dilemma om als manager aan de ene kant aardig gevonden te worden en 

aan de andere kant strikt en soms minder plezierige informatie over te dragen.  
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3.6.1.2 Oplossingen top-down problemen 

De oplossingen die aangedragen voor deze problemen zijn vanzelfsprekend, maar toch vaak afwezig 

bij organisaties: 

De informatiebehoefte van de medewerkers moet bekend zijn, zodat gerichter informatie overgebracht 

kan worden en een informatie-overload minder snel zal voorkomen. Daarnaast moet de informatie inhoudelijk 

duidelijk en volledig zijn. De managers moeten weten welke informatie voor hen bedoeld is en welk deel ervan 

naar de medewerkers moet gaan. Uiteraard betekent dit ook dat de managers over de vaardigheden moeten 

beschikken om dit te kunnen doen. Ten slotte moet de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van informatie 

verlegd worden naar de medewerker, zodat de medewerker eerst zelf gaat zoeken en daarna met eventuele 

vragen nog bij de manager aan kan kloppen. Dit vergt natuurlijk een up-to-date, gestructureerd en 

gebruiksvriendelijk medium, bijvoorbeeld intranet. 

De laatst genoemde mogelijkheid kan betwist worden: aangezien schriftelijke communicatie (dus in 

feite ook intranet) altijd als een vervangingsmiddel gezien moet worden van persoonlijke mondelinge 

communicatie, is een dergelijk advies om de verantwoordelijkheid van informatievergaring bij de medewerkers 

te leggen te betwijfelen. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat persoonlijk contact boven schriftelijk contact gaat 

(Elfferich, 2006). Voorzichtigheid is dus geboden als het gaat om informatie-uitwisseling van MT naar 

medewerkers via intranet. Hier zal ik later verder op ingaan.  

3.6.2 Bottom-up communicatie 

Effectieve communicatie ontstaat pas als de directie niet alleen spreekt, maar ook luistert. Bottom-up 

communicatie is de communicatie van medewerkers naar ‘boven’ toe. Volgens Koeleman wordt er bij het 

management tien keer zoveel aandacht besteed aan het uitdragen van een boodschap (beleid e.d.) als naar het 

luisteren van de medewerkers. Vaak zijn medewerkers bang om ideeën, klachten of gevoelens over te brengen 

aan hun chef. Ook wordt dikwijls informatie van medewerkers niet serieus genomen of weg gefilterd indien het 

negatieve berichten zijn, met de hoop dat het probleem zich vanzelf wel oplost. Ook bij de mogelijke middelen 

van bottom-up communicatie zie je deze tendens wel terugkomen: het zijn vrij voorzichtige en mogelijk 

anonieme communicatiemiddelen, vooral wat betreft de interne media (e-mail, rapporten, ingezonden brieven, 

ideeënbus, opinieonderzoek). Persoonlijke bottom-up communicatie kan bewerkstelligt worden via werk- of 

afdelingsoverleg, contact met OR of gesprekken met directe chefs.  

Bottom-up communicatie verloopt pas goed, als mensen zich veilig voelen binnen een bedrijf. 

Laagdrempelige middelen als een ideeënbus en ingezonden brieven in een personeelsblad helpen mee aan een 

beginnend gevoel van veiligheid.  

3.7 Horizontale communicatie 

Horizontale communicatie is communicatie met gelijken en communicatie binnen groepen. Werken in 

groepen (projecten) komt steeds vaker voor in organisaties. Deze vorm van communicatie is anders van aard 

dan de verticale communicatie. Zo is horizontale communicatie belangrijk voor het gevoel van steun bij de 

medewerker; men praat over vriendschap, loopbaanplanning en wisselt met elkaar informatie uit en oefent 

invloed uit met betrekking tot de arbeidstevredenheid (Meeuwesen, 1998). Voor deze arbeidstevredenheid is 

het belangrijk om in een omgeving te werken waar collega’s een positieve werkhouding uitstralen, aangezien 

(vooral bij nieuwkomers) dit gedrag van collega’s proberen eigen te maken om zo snel mogelijk bij de groep te 

behoren. Sterke banden tussen groepen onderling en veel individuele contacten blijken bevorderlijk te zijn voor 

de mate van conflicten in een organisatie.  

Horizontale communicatie bestaat op twee niveaus: individueel niveau en afdelingsniveau (Koeleman, 

2003). Eerst zal ik op individueel niveau bespreken.  
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3.7.1 Individueel niveau 

Hiervan is sprake als twee medewerkers van dezelfde afdeling met elkaar communiceren. Het gaat hier 

meestal om uitwisselen van taakinformatie. Bij deze vorm van communicatie speelt hiërarchie (met bijkomende 

machtsverschillen) geen rol en zijn er op dit niveau ook persoonlijke problemen aan de orde. Opvallend is het 

grote aandeel van mogelijke verbale communicatiemiddelen op individueel horizontaal niveau: werkoverleg, 

tweegesprek, workshops, brainstormsessies en lezingen. Via interne media zijn de mogelijkheden beperkt tot 

rapporten en memo’s (Koeleman, 2003).  

 

3.7.2 Afdelingsniveau 

Deze vorm van horizontale communicatie is vaak problematischer dan op individueel niveau. Dit komt 

doordat divisies vaak autonoom functioneren, waarbij elke divisie zijn eigen beleid kan volgen. Dit zorgt ervoor 

dat er weinig (goede) afstemming kan plaats vinden tussen de divisies en leidt uiteindelijk tot verkokering.  

Mogelijke kanalen en middelen om deze problemen deels te compenseren zijn: Overleg MT, vakberaad 

door vakspecialisten en werken in multidisciplinaire projecten. Intranet en statusrapporten zijn interne media 

die gebruikt kunnen worden voor verslaglegging hiervan (Koeleman, 2003). 

 

3.8 Diagonale communicatie 

Diagonale communicatie is de informatie-uitwisseling tussen managers van de ene afdeling en 

medewerkers van een andere afdeling. Persoonlijke manieren om dit te bewerkstelligen zijn gesprekken, 

telefoontjes en projectvergaderingen. Intern wordt er gebruik gemaakt van media als memo’s, rapporten en 

projectverslagen (Koeleman, 2003). Informatieoverdracht van het management naar de medewerkers is het 

sterkst ontwikkeld (Reijnders, 2006). Vaak gaat het hierbij om beleidsmatige boodschappen die snel naar een 

grote groep mensen gestuurd moeten worden.  

 

3.9 Communicatiemiddelen 

Zoals bij de problematiek bij top-down communicatie reeds aan de kaak gesteld is of elk middel wel 

zomaar ingezet kan worden, is het verstandig om een indeling te maken in categorieën van interne 

communicatie. Zodoende kan de adequaatheid van bijvoorbeeld intranet als ingezet middel worden vastgesteld. 

Moet er eigenlijk niet zoveel mogelijk mondeling gecommuniceerd worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om 

van gedachten te wisselen en uitleg te geven of te vragen (zie ook de paragraaf Doelen en middelen van 

interne communicatie)?  

Om dit na te gaan wordt er dieper ingegaan op de afzonderlijke interne communicatiemiddelen. Deze 

zijn in drie categorieën onder te verdelen: 

 

1) Mondeling (Werkoverleg, Tweegesprekken, Beoordelingsgesprekken, Functioneringsgesprekken,  

Slechtnieuwsgesprek, Coachgesprek, Personeels-bijeenkomsten, Brainstormsessies, Interne lezing of 

symposium) 

2) Schriftelijk (Personeelsblad, Nieuwsbrief, Knipselkrant, Mededelingenbord, Ideeënbus, Mededelingen 

management, Jaarverslag, Posters en Memo) 

3) Audiovisuele en digitale media (Intranet, E-mail, Weblog (of Blog), Wiki, podcasts) 

 

De bovenstaande drie categorieën worden in deze paragraaf gedetailleerd besproken, waarbij 

eventuele knelpunten blootgelegd worden en uiteengezet wordt aan welke eisen een bepaald middel moet 

voldoen. Het ene middel zal uitvoeriger besproken worden dan het andere, hetzij door gewichtigheid die ik het 
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middel toebedeel, hetzij door geringere informatie die beschikbaar is. Met name wordt aandacht besteed aan de 

eventuele relatie van middelen met tevredenheid en betrokkenheid.  

Allereerst volgen nu de bevindingen voor mondelinge communicatie, aangezien dit in de literatuur als 

belangrijkste vorm van interne communicatie wordt aangeduid. 

3.9.1 Mondelinge communicatie 

Wat weten we tegenwoordig over mondelinge communicatie? Uit de literatuur komt naar voren dat 

mondelinge communicatie als ‘zorgenkindje’ bestempeld kan worden. Zo blijkt er bij bedrijven weinig aandacht 

te zijn voor mondelinge communicatie in vergelijking met schriftelijke en digitale communicatie.  

Zeker gezien de bevinding dat uit onderzoek blijkt dat mondelinge communicatie wel als belangrijkste 

en fijnste manier van communiceren wordt gezien, is het opmerkelijk dat er relatief minder aandacht aan wordt 

geschonken (Hill & Knowlton, 2006).  

 

Werkoverleg, één van de belangrijkste vormen van mondelinge interne communicatie, zorgt voor een 

betere afstemming van werkzaamheden. Het is vooral geschikt voor het communiceren van beleidsinformatie 

(Reijnders, 2006). Het probleem bij werkoverleg is dat het er vaak simpelweg niet van komt. Hier zijn twee 

redenen voor te geven, namelijk: 

• medewerkers hebben het te druk met hun normale werkzaamheden 

• de formele communicatiekanalen voor de horizontale uitwisseling zijn vaak ontoereikend (hieronder 

versta ik bijvoorbeeld e-mail) 

 

Een andere vorm van mondelinge communicatie is het tweegesprek. Beoordelings-, functionerings-, en 

coachgesprekken behoren tot dit soort gesprek. Dit type gesprek is in tegenstelling tot het werkoverleg niet 

geschikt voor beleidsinformatie. Bij tweegesprekken gaat het hoofdzakelijk om het communiceren van 

taakinformatie. 5  

Uit de literatuur (Reijnders, 2006; Koeleman, 2003) bleek dat er zich een aantal problemen voordoen 

bij tweegesprekken. Ten eerste bestaat het gevaar bij een tweegesprek dat een manager niet aan iedereen 

dezelfde informatie doorgeeft. Daarnaast blijkt dat de voorwaarde van een goed tweegesprek, namelijk een 

vertrouwensrelatie met degenen die spreken, niet altijd aanwezig. Aangezien een goed tweegesprek in drie 

fasen verloopt waarbij vertrouwen een grote rol speelt, is een ontspannen sfeer van groot belang. Verder blijkt 

dat er te vaak beleidsinformatie wordt gecommuniceerd. Door beleidsinformatie in de vorm van een 

tweegesprek te communiceren, is de kans groot dat de informatie niet eenduidig bij medewerkers aankomt, 

met onbegrip bij medewerkers tot gevolg.  

Om dit te vermijden is het houden van personeelsbijeenkomsten aanbevelenswaardig. Uit onderzoek 

blijft dat 80% van de organisaties personeelsbijeenkomsten organiseert (Hill & Knowlton, 2006). Het voordeel 

hiervan boven een tweegesprek is dat informatie uit eerste hand komt en de drempel tussen medewerkers en 

MT lager wordt (door bijvoorbeeld het informele napraten).  

 

3.9.2 Schriftelijke communicatie 

Schriftelijke communicatie, dat wil zeggen communicatie op papier, verliest terrein door de 

digitalisering. Steeds meer middelen gaan over in een digitale vorm of houden op met bestaan. De digitale 

vorm houdt vaak in dat het goedkoper, sneller, praktischer en beter archiveerbaar is dan de papieren vorm.  

Uit de literatuur blijkt dat de volgende middelen verdigitaliseren: de nieuwsbrieven, de knipselkrant, de 

ideeënbus en mededelingen van het MT. Niet alleen heeft de digitalisering ten gevolg dat de betrokkenheid en 

verbondenheid minder wordt (zie Slechte interne communicatie). Ook wordt de kans op (inhoudelijke) overlap 

                                                 
5 Zie ook ‘Horizontale communicatie’ 
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groter en daarmee ook de kans op informatie-overload, aangezien dezelfde mededelingen via verschillende 

manieren gecommuniceerd kunnen worden. Het advies luidt dan ook: regel statuten voor bepaalde middelen 

waarin regels vermeld staan over inhoudelijke zaken (welk soort informatie), maar ook over actualiteit, 

aantrekkelijkheid en verantwoordelijkheid (dit zien we ook terug bij bijvoorbeeld het intranet).  

 

Een belangrijk schriftelijk middel is het personeelsblad. Uit een landelijke onderzoek naar 

personeelsbladen door R&M blijkt het een populair communicatiemiddel: maar liefst 83% van de bedrijven met 

meer dan 100 werknemers heeft 1 (of meer) personeelsblad(en). Het meest komt de maandelijkse verschijning 

voor, maar uit het onderzoek blijkt dat over het algemeen genomen gesteld kan worden dat hoe vaker een 

personeelsblad verschijnt, des te beter het gewaardeerd wordt. Het blad blijkt ook goed gelezen te worden. 

R&M komt met florissante cijfers: 75% geeft aan het blad helemaal of grotendeels te lezen. Maar wat maakt 

het blad dan zo lezenswaardig? 

Een personeelsblad is het emotionele medium van een organisatie (Brandsma, 2003). Het is het 

medium met de meeste impact, waarmee je een grote groep tegelijkertijd kunt bereiken. Het zorgt voor 

binding met het bedrijf (Reijnders, 2006). Uit Belgisch onderzoek (Beluga Communications, 2005) naar vele 

aspecten rond het personeelsblad blijkt dat het ook een zekere waarde voor de betrokkenheid onder 

werknemers heeft. 31% van de respondenten gaf namelijk aan dat de meerwaarde van een personeelsblad is 

dat het betrokkenheid creëert (groepsbinding). Uit dit onderzoek komt naar voren dat een viertal factoren 

bepalend zijn voor het bereiken van die meerwaarde van een personeelsblad: 

Zorg voor geloofwaardigheid: de implementatie van de bedrijfsstrategie moet duidelijk geïllustreerd 

worden via voorbeelden op de werkvloer (dit zorgt voor binding met het bedrijf). Het personeelsblad mag in het 

teken staan van het realiseren van bedrijfsdoelstellingen, dus hoe er in de dagelijkse werking een goed 

eindresultaat bereikt kan worden. Hierbij moet ruimte zijn voor positieve en negatieve (zelfkritiek) verhalen. 

Ook dit punt zorgt voor meer geloofwaardigheid. Een bron van interesse en betrokkenheid is het plaatsen van 

‘entertainment-krakers’: als voorbeeld geven de onderzoekers foto’s met collega’s in allerlei situaties. In ieder 

geval krakers voor en door medewerkers: medewerkers zijn vaak geïnteresseerd in wat andere medewerkers 

(op het werk of in hun vrije tijd) doen. Ten slotte concluderen de onderzoekers dat er een ideale mediamix is te 

creëren: het personeelsblad gevuld met achtergrondartikelen (eigenschappen van een papieren personeelsblad 

zijn gunstig voor langere stukken), een digitale nieuwsflash voor het kaderen van bepaalde actuele 

gebeurtenissen en een aantal ‘hot topics’ op de homepage van het intranet. Personeelsblad en intranet kunnen 

hierbij een wisselwerking hebben: in het personeelsblad links naar actuele informatie intranet en op intranet 

verwijzingen naar achtergrondartikelen in het personeelsblad.  

3.9.3 Digitale/audiovisuele communicatie 

We leven in een digitaal tijdperk. Het zal ook niemand verbazen dat dit ook in het bedrijfsleven 

doordrongen is. Intranet blijkt een erg belangrijk middel geworden te zijn, wat zorgt voor opslag van informatie 

en kennis (Content Space), voor communicatiekanalen als e-mail en discussiefora (Communication Space) en 

voor stimulatie van actieve kennisdeling en manieren om samen te werken (Collaboration Space). Deze drie 

eigenschappen van intranet maken het een belangrijk middel voor het vormgeven van kennismanagement. Het 

is een middel dat geschikt is voor nieuws- en human interest berichten, praktische informatie en P&O-

informatie.  

Intranet is een ‘pull’-medium. Dit wil zeggen dat de informatie niet automatisch naar je toe komt, 

maar ‘wacht’ om gelezen te worden. Dit maakt noodzakelijk dat het intranet actueel, functioneel en 

aantrekkelijk is. Op dit punt schort het nog vaak volgens onderzoek door de Nielsen Norman Group. Zij stellen 

dat het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid ervan kan zorgen voor een verhoging van de productiviteit 

en aanzienlijke kostenbesparingen. Intranet is dus een middel waar prioriteit aan gegeven dient te worden, 

zeker gezien het feit dat ook intranet een motiverende werking heeft op de medewerkers. Medewerkers kunnen 
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makkelijk op de hoogte gehouden worden van vele facetten van het bedrijf en onderlinge samenwerking wordt 

ook gestimuleerd. Maar waar schort het nu precies aan bij het huidige intranet?  

Minpunten intranet 

Uit onderzoek blijkt dat het weinig centraal wordt aangestuurd, wat dus betekent dat niemand 

eindverantwoordelijk is voor het geheel. Daarnaast gelooft het management nog te weinig in intranet, doordat 

het onbekend is met de positieve effecten van intranet op de efficiëntie in de organisatie. Ten slotte ontbreken 

dikwijls de navigatie en logische sitestructuur, wat het erg onprettig maakt voor de gebruiker. Kortom: maak 

het zo gebruiksvriendelijk mogelijk. 

Deze algemene bevindingen monden natuurlijk uit in logische adviezen, waarbij actualiteit, 

gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid en verantwoordelijkheid centraal staan.6

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen informeren en communiceren. Zo is ‘betrokkenheid’ en 

‘verbondenheid’ nauw gerelateerd aan communicatie en ‘begrip hebben’ en ‘ervan afweten’ aan informeren. E-

mail behoort mijns inziens tot de laatste categorie. Dit komt door het ontbreken van intonatie en lichaamstaal 

(of ‘betrekkingsniveau’ volgens Watzlawick). De grootste zorg bij e-mail is informatie-overload: door het 

laagdrempelige karakter van e-mail en het informerende karakter is de meest gehoorde klacht dat alles via e-

mail verstuurd wordt om zodoende maar ‘gecommuniceerd’ te hebben. Met als gevolg dat (vooral bij managers) 

er een grote hoeveelheid e-mails ophoopt, wat het effect van e-mailen deels weghaalt. Net als bij intranet is 

het ook hier van belang om duidelijke regels op te stellen (Koeleman, 2003).  

 

Nieuwe media 

De nieuwe media veroveren de wereld (Koeleman, 2003; Koeleman, Barendrecht, 2006). Ook de 

interne communicatie kan er volgens hen niet meer omheen. Echter, het vak doet alsof er niets veranderd is. 

Volgens Koeleman en Barendrecht staat de stafafdeling vaak nog op de stand ‘beheersen en controleren’ en 

wordt te weinig gekeken naar nieuwe digitale media. Medewerkers worden steeds kritischer en proactiever. Er 

is een behoefte aan instant behoeftebevrediging. Ook zien de onderzoekers dat vooral de jonge generatie meer 

zelfredzaam wordt wat betreft informatievergaring: ze zijn gewend om via een groot aantal kanalen aan hun 

informatie te komen en deze grote beschikbaarheid en vindbaarheid van informatie heeft volgens Koeleman en 

Barendrecht geleid tot het inzicht dat ‘je steeds beter weet dat je niet alles weet’. Het gevolg is dat 

medewerkers zelf informatiebronnen gaan zoeken of creëren, zeker als men niet tevreden is met de huidige 

beschikbare informatie. Ook Reijnders merkt deze trend op: 

‘Het kan zijn dat met name midden- en hoger management nu en in de toekomst vernieuwing met 

nieuwe media blokkeert, uit angst voor verlies aan invloed en status. Er komen immers steeds meer 

invloedrijke, multitasking, zelfstandige, zelfbewuste, zelf informatiezoekende, assertieve en soms 

thuiswerkende frontlijnmedewerkers.’ (Reijnders, 2006) 

 

Verleiding 

Tegenover deze zelfredzaamheid van de jonge generatie medewerkers, staat het gegeven dat de 

oudere generatie alle nieuwe ontwikkelingen niet kan bijbenen (‘technofobie’). Organisaties zouden zich niet al 

te veel moeten laten verleiden door alle nieuwe digitale media (Reijnders, 2006; Koeleman, 2003; Koeleman, 

Barendrecht, 2006). Elk medium wordt geïntroduceerd als een fantastisch communicatiemiddel die alle andere 

communicatiemiddelen doet verbleken. Ze stellen dat de kans groot is dat het nieuwe medium over een aantal 

jaren al is achterhaald. Zo bejubelde Brandsma in het jaar 2003 nog in zijn boek ‘Intranet als praktisch 

communicatiemiddel’ het gebruik van discussiefora op het intranet. Koeleman en Barendrecht constateren in 

2006 echter al dat discussiefora slechts sporadisch worden gebruikt en een stille dood sterven. Ook Reijnders 

merkte op dat sommige organisaties de discussiefora ontmoedigen, aangezien dergelijke fora zouden leiden tot 

stemmingmakerij, ondanks de ‘netiquette-regels’.  

                                                 
6 Zie bijlage 1: Communicatiemiddelen uitgebreid ‘Intranet’ 
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Vrij opvallend is overigens de bevinding van Koeleman en Brandsma dat uit verschillende onderzoeken 

zou blijken dat IM (Instant Messaging) de telefoon verslaat. Voordelen van IM boven normale telefonie zijn dat 

gesprekken gedocumenteerd kunnen worden, dat men aan multi-tasking kan doen en het doorbladeren gaat 

makkelijker dan bij voicemails. Door bovenstaand voorbeeld van de vluchtigheid waarmee nieuwe media komen 

en gaan, zet ik vooralsnog mijn vraagtekens bij IM.  

 

Er moet goed bij stil gestaan worden dat nieuwe media erg moeilijk te voorspellen zijn. Slaan ze aan 

en zijn ze effectief? Een enigszins relativerende opmerking komt uit het boek van Reijnders. Hij stelt namelijk 

dat alle innovaties op dit gebied gebaseerd zijn op vier fundamentele karakteristieken, te weten: 

 

a) Digitaal (hierdoor kan de informatie hoogwaardig en langdurig bewaard worden; voorwaarde is wel dat 

de programmatuur om de informatie op te halen óók bewaard wordt) 

b) Interactief (niet alleen actie [zenden], maar interactie, dus reageren op gegeven informatie) 

c) Multimediaal (dit houdt de integratie van toepassingen op audio-, visueel, telecommunicatie- en 

informaticagebied in) 

d) Onderling verbonden (vanuit huis toch samen kunnen werken of zelfs vanuit een ander werelddeel) 

 

Toekomstscenario? 

Dave Pollard laat de lezers van zijn weblog alvast een ‘kijkje in de toekomst’ nemen. In zijn blog ‘How 

to save the world’ beschrijft hij de toekomst van de nieuwe media: Medewerkers krijgen volgens hem een 

beeldscherm waarop verschillende soorten informatie beschikbaar zijn. Hieronder vallen Skype (gratis 

wereldwijde VOIP telefonie), Whiteboarding (iedereen die online is kan elkaars mededelingen lezen die men op 

Whiteboard plaatst), Documentsharing (praktisch iedereen kan bij een document komen en deze openen en 

eventueel wijzigen) en Mindmapping (een ‘landkaart’ van wat over een bepaald onderwerp zich afspeelt in 

iemands denken). 

Volgens Koeleman zouden deze digitale ‘tools’ de persoonlijke communicatie het meest benaderen. Op 

het eerste gezicht lijkt dit misschien een futuristisch onrealistisch beeld, maar als je bedenkt dat tien jaar terug 

ook iedereen het nut van e-mail ontkende, is bovenstaand scenario misschien ook nog maar een kwestie van 

tijd voordat het zich voordoet. 

 

3.10 Samenvatting belangrijkste punten 

Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik nu beknopt de belangrijkste punten aangeven. Uit de literatuur 

blijkt dat vooral mondelinge communicatie een zorgenkindje is. Terwijl uit onderzoeken blijkt dat werknemers 

de mondelinge communicatie als fijnste middel ervaren om informatie te verkrijgen, blijft dit vaak achtergesteld 

bij organisaties.  

Werkoverleg is één van de belangrijkste vormen van mondelinge communicatie. Het is vooral geschikt 

voor het communiceren van beleidsinformatie. Het probleem dat er vaak te weinig tijd voor is, wordt 

onderschat, zeker als je bedenkt dat dit het moment is om betrokkenheid en openheid te creëren.  

Waar tegenwoordig wel veel aandacht naar uitgaat zijn de digitale media in het kader van de 

digitalisering. Treffend voor deze ontwikkeling is wel dat, lettend op het schema van Quirke, er veel aandacht 

uitgaat naar de informerende kant (e-mail, intranet en nieuwsbrief bijvoorbeeld) en relatief vrij weinig aandacht 

naar de communicerende kant (werkoverleg, feedback sessies en samen problemen aanpakken). De 

communicerende kant zorgt voor een sterk gevoel van betrokkenheid en verbondenheid. De kans op minder 

betrokkenheid bij het bedrijf lijkt hierdoor vrij groot te worden. Algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de 

interactiviteit en hoe hoger de ambitie, des te meer betrokkenheid en verbondenheid men voelt bij de 

organisatie (Reijnders, 2006).  
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Schriftelijke communicatie verliest terrein, vooral door de hierboven genoemde digitalisering. Sommige 

middelen houden op met bestaan, andere gaan over in een digitale vorm (met als voordeel dat het goedkoper, 

sneller, praktischer en beter archiveerbaar is). Bij sommige middelen is dit mijns inziens niet problematisch 

(nieuwsbrief, knipselkrant of ideeënbus). De digitalisering van mededelingen MT en personeelsblad (of het 

afschaffen hiervan) zie ik echter wel als vrij problematisch. Zeker omdat men hiermee kansen verspeelt voor 

een hogere betrokkenheid onder werknemers. De uit het onderzoek gekomen suggestie om een ideale 

mediamix te creëren zie ik als vrij vruchtbaar: een wisselwerking tussen personeelsblad met 

achtergrondartikelen (bijvoorbeeld redenen voor beleid) en een digitale nieuwsbrief voor het aangeven van 

deze topics en het intranet voor de meest actuele topics, waarbij via links naar elkaar gerefereerd wordt. Zo 

heb je ‘best of both worlds’: de lange artikelen op papier in een personeelsblad zodat het beter leesbaar is en 

de korte nieuwsfeiten op intranet of in een digitale nieuwsbrief die goed van een scherm af te lezen zijn. Het 

intranet kan hierbij een grote rol vervullen. Het is het meest opbloeiende digitale middel van tegenwoordig en 

heeft drie rollen: opslag van informatie en kennis (Content Space), communicatiekanalen als e-mail en 

discussiefora (Communication Space) en stimulatie van actieve kennisdeling en manieren om samen te werken 

(Collaboration Space). Het is een middel dat geschikt is voor vele soorten informatie als P&O, praktische 

informatie en human interest berichten. Wel bleek uit de literatuur dat, om het intranet goed tot zijn recht te 

laten komen, er duidelijke regels over moeten zijn. Niet alleen uiterlijk gezien (actueel, functioneel en 

aantrekkelijk), maar ook inhoudelijk (wie mogen er iets op zetten en waar en hoe).  

Een klassiek zendermodel van communicatie zijn we onderhand wel gepasseerd. In de literatuur groeit 

de belangstelling om communicatieprocessen te zien in het kader van betekenisgeving (symbolisch 

interactionisme) en het streven naar consensus. Dit pretendeert een veel actievere houding van de ontvanger 

dan het klassieke model doet vermoeden. Hieraan toevoegend is communicatie ook veel meer een proces 

waarbij de rollen van de actoren worden overgenomen door elkaar; men is wisselend zender en ontvanger.  

Terugkomend op de nadruk die tegenwoordig gelegd wordt op digitale middelen, moet gesteld worden 

dat dit ook problematisch is op het gebied van betrekkingsniveau (Watzlawick, 1967). De manier waarop je iets 

zegt, is vaak lastig te achterhalen bij digitale middelen. E-mail is een duidelijk voorbeeld. Aangezien dit een 

middel is dat vrij persoonlijk ingezet kan worden (door middel van een persoonlijke aanhef), kan door het 

gemis van het betrekkingsniveau de inhoud van de e-mail totaal verkeerd begrepen worden door de ontvanger. 

Dit keer weer gevolgen hebben voor de verstandhouding en de sociale binding van collega’s. Interne 

communicatie heeft namelijk een sterke motiverende en bindende rol (Koeleman, 2003). Het is dus belangrijk 

om duidelijke statuten op te stellen wanneer en hoe je digitale middelen inzet.  

Slechte communicatie bleek volgens de literatuur communicatie waarbij weinig afstemming en dialoog 

was tussen directie en werkvloer, waarbij geen selectie op de verspreide informatie werd gemaakt (informatie-

overload), waarbij de besluitvormingsprocedures traag en ondoorzichtig waren en er inefficiënt vergaderd werd.  

Inzoomend op de verschillende communicatiestromen is te zien dat verticale communicatie veelal op macht is 

gebaseerd. Openheid (transparantie) in communiceren wordt door werknemers zeer op prijs gesteld. Effectief 

leiderschap moet op deze openheid inspelen door een flexibele opstelling en het hanteren van verschillende 

conversatiestijlen. Het top-down communiceren (de communicatie van directie of MT naar niveaus daaronder) 

is een belangrijke vorm van verticale communicatie.  

Problemen hierbij moeten dan ook serieus genomen worden: een overload-cyclus aan informatie, 

tegenstrijdige of gefilterde informatie, zendergerichte informatie (waarbij weinig rekening wordt gehouden met 

percepties en belangen van medewerkers) en leiderschapsconflicten. Om deze problemen op te lossen worden 

ook veel digitale media voorgesteld. Echter denk ik zelf, om die openheid in communicatie te behouden, dat het 

verstandig is om belangrijke zaken (in concrete vorm) in ieder geval mondeling toe te lichten en de 

achterliggende gedachten als naslagwerk in de voorgestelde media als personeelsblad, intranet of e-mail. 

Zodoende zorg je ervoor dat bij belangrijke zaken de medewerkers er niet alleen ‘vanaf weten’ of ‘begrip 

hebben’, maar ook ‘verbondenheid’ en ‘betrokkenheid’ zullen ervaren.  

 39



Hiermee is dan ook gelijk een belangrijk deel bottom-up communicatie behaald, namelijk de 

communicatie van medewerkers naar hogere segmenten in de organisatie. Om medewerkers ook daadwerkelijk 

bottom-up te laten communiceren, moeten zij een gevoel van veiligheid ervaren. Hiervoor zijn laagdrempelige 

middelen ook nodig als een (digitale) ideeënbus en ingezonden brieven in een personeelsblad. Het 

personeelsblad wordt ook goed gewaardeerd blijkt uit onderzoeken. Veel bedrijven hebben een dergelijk blad 

en het is ook het emotionele medium van een organisatie, waardoor medewerkers betrokken kunnen raken.  

Emotionele binding en arbeidstevredenheid verkrijgt men ook via horizontale communicatie (de 

communicatie met gelijken en binnen groepen). Het is belangrijk voor het gevoel van steun bij de medewerker 

(Meeuwesen, 1998). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanbevolen middelen hiervoor vooral van 

mondelinge aard zijn: werkoverleg, tweegesprek en brainstormsessies zijn hiervan voorbeelden.  

Over de toekomst is men niet zeker, nieuwe media zijn namelijk erg onvoorspelbaar. Waar men 

tegenover e-mail bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog heel sceptisch stond, is dat tegenwoordig niet meer weg te 

denken. Het zal ook zeker afhangen in hoeverre het management nieuwe digitale (zelfredzame) middelen 

toelaat. Het management wil uiteraard nog wel de touwtjes in handen houden waar welke informatie op welk 

tijdstip terecht komt. Management staat nog veel op de stand ‘beheersen en controleren’ (Barendrecht, 2006), 

terwijl medewerkers richting ‘kritisch, proactief en zelfredzaam’ gaan. Hierbij horen in ieder geval 

mogelijkheden om die kritiek en pro-activiteit te kunnen uiten.  
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Hoofdstuk 4: Relatie Interne Communicatie en tevredenheid 

Is het nu ook zo dat als de verkeerde kanalen of middelen voor een bepaalde soort informatie gekozen 

worden binnen een bedrijf, dat dit ook direct effect heeft op de tevredenheid onder werknemers? Of is 

tevredenheid onder werknemers meer van andere kwesties afhankelijk? 

 

Hoera, het is weer maandag 

Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen de kwaliteit van communiceren door 

leidinggevenden en de waarnemingen van medewerkers binnen die organisatie (Samsup & Wook, 2005, zoals 

weergegeven door Elfferich, 2006). Het blijkt dat medewerkers die de communicatie van hun leidinggevende 

beter beoordelen, ook de gehele organisatie beter beoordelen. Hierbij blijkt directe informatie van de 

leidinggevende belangrijker gevonden te worden dan informatie via andere kanalen. De vertrouwensband met 

de leidinggevende kan sterk gestimuleerd worden door deze directe communicatie. Iets wat bij lange na niet 

lukt door nieuwsbrieven en intranet. Er moet dan ook, volgens de onderzoekers, nooit geprobeerd worden om 

de directe communicatie (tussen leidinggevende en werknemers) te vervangen door andere 

communicatievormen.  

4.1 Wat maakt medewerkers tevreden? 

Elfferich (2006) heeft na een groot aantal onderzoeken geanalyseerd te hebben, een topdrie 

samengesteld van factoren die de algemene tevredenheid van medewerkers bepalen: allereerst moet de 

organisatie een prettige organisatie zijn om voor te werken. Hieraan enigszins verwant is de factor dat men met 

plezier naar het werk toe moet gaan. Als laatste factor die de algemene tevredenheid beïnvloedt wordt 

genoemd dat je gewaardeerd moet worden bij de organisatie. 

Dit zijn echter allemaal vrij gevoelsmatige factoren, waarmee je nog weinig aanknopingspunten hebt 

als organisatie om de tevredenheid aan te pakken. Daarom heeft Elfferich een topvijf van concrete zaken die 

benut moeten worden door de organisatie en een topvijf van aanpakpunten opgesteld.   

Allereerst de punten die goed beoordeeld worden door medewerkers en door de organisatie verder te 

benutten zijn. Op de eerste plaats wordt plezier in je werk hebben genoemd. Het hebben van leuk werk komt 

op de tweede plaats. Meer inhoudelijk vindt men dat er aandacht moet zijn voor persoonlijke ontwikkeling en 

duidelijkheid over wat er van medewerkers verwacht wordt. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat capaciteiten 

van medewerkers over het algemeen voldoende benut worden. 

Uit het onderzoek kwamen ook punten die aangepakt moeten worden om de medewerkertevredenheid 

te verhogen. Het moet een leuke organisatie zijn om voor te werken, er moet waardering zijn voor hetgeen je 

doet, medewerkers moeten trots kunnen zijn op de organisatie en achter het beleid van de organisatie staan en 

er moet gelet worden op de juiste omgangsvormen binnen de organisatie. 

Het lijkt erop dat de persoonlijke fulfillment vrij hoog is, met zaken als aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling en plezier in je werk hebben, maar dat er van de organisatie zelf nog wel wat te verlangen valt: de 

organisatie zelf blijkt niet leuk genoeg, er komt te weinig waardering voor het gedane werk en zaken als 

omgangsvormen en acceptatie van het beleid scoren niet hoog.  

4.2 Een uitstapje naar Maslow 

Als we kijken naar de behoeftepiramide volgens Maslow7, dan zien we dat het schort op het niveau van 

‘Esteem’: hierbij komen zaken als recognition of contribution, self respect en achievement naar voren. Vrij 

vertaald zijn dit zaken die met waardering te maken hebben: respect, aanvaarding, erkenning als persoon, 

erkenning op grond van kwaliteiten, enzovoorts.  

                                                 
7 http://www.adelard-steel.com/maslow.shtml 
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Fig. 4.1 Piramide van Maslow 

 

Volgens Maslow leggen de lagere niveaus de basis voor de hogere. Zo lijkt de kans op Self 

Actualisation (zelfverwezenlijking) klein als er veel schort op het niveau van Esteem. Het verlangen om meer en 

meer te worden dan wie je eigenlijk al bent zal door een tekort aan waardering en erkenning verminderen of 

tenietgaan. De aanpakpunten voor wat betreft de tevredenheid onder werknemers, hebben veel met dit aspect 

van doen en het is daarom van het grootste belang om te letten op waardering en erkenning. 

De verbinding met het schema van Quirke (Reijnders, 2006) is niet moeilijk te maken. Respect en 

erkenning zijn te vertalen naar betrokkenheid en verbondenheid die zich in het rechterdeel van het schema van 

Quirke bevinden; het deel waar mondeling gecommuniceerd wordt. Tevredenheid onder werknemers komt dus 

niet zozeer door informeren (door bijvoorbeeld e-mail), maar eerder door mondeling communiceren 

(werkoverleg bijvoorbeeld), waarbij werknemers erkenning als persoon kunnen krijgen en respect van collega’s 

of leidinggevende.  

4.3 Terug naar tevredenheid 

Enigszins gelijkend op bovenstaande theorie van Maslow, stelt Elfferich (2006) over 

medewerkertevredenheid verder het volgende: ‘Organisaties zijn net kleine samenlevingen, waarin 

medewerkers behoefte hebben aan heel basale zaken als zich veilig voelen, nuttig zijn, zich gewaardeerd 

weten, uitgedaagd worden’. Zaken die een organisatie ‘prettig’ maken. Daarnaast blijken uit gegevens van 

Effectory dat ontwikkelingsmogelijkheden en bijbehorende aspecten als feedback en coaching erg belangrijk te 

zijn voor de tevredenheid onder werknemers.  

Sijtstra8 doet een opmerkelijke uitspraak over tevredenheid onder werknemers: ‘Tevredenheid onder 

werknemers is goed voor de korte termijn, voor de lange termijn is het de doodsteek’. In mijn ogen bedoelt hij 

hiermee dat een zekere tevredenheid gewenst is, maar dat een (te) hoge tevredenheid uiteindelijk zal leiden tot 

een passieve houding (‘het is wel best zo’), waarbij er geen nieuwe ideeën meer worden aangedragen en weinig 

reflecterend gedacht wordt over het eigen functioneren en het functioneren van de organisatie.  

Dit neemt niet weg natuurlijk dat er goed gekeken moet worden naar tevredenheid onder werknemers. 

Elfferich stelt dat interne communicatie in vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering en samenwerking 

terugkomt en dat dit van grote invloed is op de arbeidssatisfactie van medewerkers.  

Als ik bovenstaand citaat van Sijtstra en de bewering van Elfferich bij elkaar neem, zie ik een soort 

wisselwerking tussen de interne communicatie en tevredenheid onder werknemers: interne communicatie is 

van invloed op de tevredenheid en tegelijkertijd is de tevredenheid weer van invloed op de interne 

communicatie. Naarmate men meer tevreden is, bestaat volgens Sijtstra de kans dat een organisatie wat 

gezapig wordt en men dus wat passiever wordt in handelen en communiceren.  

 

                                                 
8 M. Sijtstra, directeur van Effectory. Uit: P. Elfferich; Hoera, het is weer maandag (2006) 
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4.4 Algemene goede en slechte punten interne communicatie 

Interessant is het nu om te kijken naar de aspecten van interne communicatie waarvan medewerkers 

zeggen dat er goed op wordt gescoord en natuurlijk ook naar de aspecten die minder goed gaan. Uit alle 

medewerkertevredenheidsonderzoeken (MTO) die Effectory (Elfferich, 2006) heeft laten uitvoeren, is een top 

drie gedestilleerd van aspecten van interne communicatie die in de ogen van medewerkers van belang zijn en 

vaak ook goed scoren bij bedrijven: 

 

1) Verwachte resultaten duidelijk communiceren 

2) Duidelijkheid over waar je met welke vragen terecht kunt 

3) Medewerkers op de hoogte stellen van organisatiedoelstellingen 

 

Ook is een top vier samengesteld van aspecten van interne communicatie die vaak aangepakt moeten worden: 

 

1) Overall communicatie (kwaliteit van het communiceren in het algemeen) 

2) Het op de hoogte houden van medewerker(s) door leidinggevende 

3) Positieve feedback geven door leidinggevende 

4) Duidelijkheid verschaffen waar medewerker terecht kan voor opleidingen 

 

Aandachtspunten lijken dus vooral te liggen bij de leidinggevende, die te weinig terugkoppelt naar de 

medewerkers en nog niet transparant of duidelijk genoeg is naar de medewerkers toe over beleidsmatige 

zaken. Het gebrek aan positieve feedback komt overeen met de reeds eerder genoemde aanpakpunten en dan 

vooral het feit dat het schort op het punt van waardering op het werk.  Ook De Weerdt9 komt met soortgelijke 

struikelpunten in de interne communicatie die van invloed zijn op de medewerkertevredenheid: 

 

Gebrek aan feedback 

Feedback is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen en verbeteren. Aangezien dit ook één van de 

graadmeters van medewerkertevredenheid is (zie 4.1 Wat maakt medewerkers tevreden?), is dit een cruciaal 

aandachtspunt. Toch blijkt uit de praktijk, volgens De Weerdt, dat er te weinig terugkoppeling plaatsvindt op 

initiatieven en voorstellen vanuit de ‘werkvloer’. Bovendien durven medewerkers op hun beurt weer geen 

feedback te geven op het feit dat er geen terugkoppeling plaatsvindt door de managers. Creëren van ruimte 

voor feedback door managers is van cruciaal belang. Dit betekent voor de onderverdeling van informeren of 

communiceren zoals in het schema van Quirke, dat vooral op communicerend gebied problemen zijn. 

Terugkoppeling vindt niet plaats via e-mail of de nieuwsbrief (informeren), maar via middelen die meer in het 

(mondelinge) communicerende gebied liggen zoals werkoverleg.  

 

Teveel zendergericht 

Volgens De Weerdt is een andere belemmerende factor in de interne communicatie dat er te weinig uit 

wordt gegaan van de ontvanger van de boodschap. Er moet dus minder afgevraagd worden ‘wat wil ík dat ze 

weten’, maar ‘wat willen zíj weten’.  

 

Ontbreken heldere doelstellingen 

Al eerder heb ik alle mogelijke interne communicatiemiddelen uiteengezet. De inzet van al deze media 

en middelen blijkt soms bij organisaties erg onhelder. Te denken valt aan dubbele informatie, informatie-

overload en onduidelijkheid waar precies welke informatie verkrijgbaar is. Hierdoor ontstaat ook onduidelijkheid 

bij verschillende overlegvormen binnen een organisatie. Er moet veel helderder geïnformeerd worden over de 

reden dat men overlegt en wie er bij dat overleg bijhoren. Daarnaast moet er ook beter geïnformeerd worden 

                                                 
9 G. de Weerdt; Organisatieadviseur bij opleidingsinstituut Schouten & Nelissen. Uit: P. Elfferich; Hoera, het is weer maandag (2006) 
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naar afwezigen bij overleg. Dit punt valt te classificeren als een probleem op het gebied van informeren (vlg. 

het schema van Quirke). Als men over bepaalde zaken informeert, dan moet dit helder en consequent 

gebeuren. 

 

Gebrekkige taakinformatie 

Voor veel medewerkers wordt taakinformatie die niet goed is of te laat beschikbaar is als frustrerend 

gezien. Veelal wordt taakinformatie ook als bijlage aan één van de vele e-mails toegevoegd, wat ervoor zorgt 

dat het moeilijker terug te vinden is. Taakinformatie moet dus op tijd, juist en in de goede vorm 

(communicatiemiddel) doorkomen.  

 

Onvoldoende duidelijkheid TVB’s 

Er moet absoluut duidelijkheid zijn over Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB’s). 

Informatie-overload (vooral op het gebied van e-mails) komt vooral doordat men niet goed op de hoogte is van 

de TVB’s, met als gevolg dus dat er maar aan iedereen een ‘cc-tje’ gestuurd wordt. Tegelijkertijd stelt De 

Weerdt dat men ook niet te karig moet zijn met het selecteren van ontvangers van e-mail, aangezien dan 

personen die graag feedback over iets willen hebben, overgeslagen kunnen worden en dit heeft weer grote 

invloed op de betrokkenheid van medewerkers. Het al eerder genoemde punt van het ontbreken van heldere 

doelstellingen en dit punt waarbij men niet weet wat de TVB’s zijn, is problematisch te noemen. Er moeten 

regels komen wat betreft informeren m.b.t. wanneer je informeert, wie dit doet en op welke manier dit gebeurt.  

 

4.5 Conclusies relatie interne communicatie & tevredenheid 

 Tevredenheid onder werknemers blijkt hoofdzakelijk van gevoelsmatige factoren afhankelijk te zijn. 

Men moet zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor persoonlijke ontwikkeling en 

moeten er duidelijke verwachtingen geschept worden ten aanzien van de werknemers. Om de tevredenheid te 

verhogen moet er in ieder geval waardering geuit worden over hetgeen de werknemer doet, er moet een 

bepaalde trotsheid op het bedrijf zijn bij de werknemer en men moet achter het beleid kunnen staan van een 

organisatie.  

Interne communicatie vervult hier een belangrijke rol. Om werknemers achter bepaald beleid te laten 

staan, moet er vooral top-down gecommuniceerd worden. Ook de manier waarop is hierbij van belang: om 

mensen trots te laten zijn op het bedrijf en achter haar beleid te laten staan, moet beleid niet alleen op een 

schriftelijke manier gecommuniceerd worden, maar juist op een mondelinge manier, waarbij ruimte voor 

tegenspraak en feedback is. Vergelijkend met de behoeftepiramide van Maslow en het schema van Quirke, is 

tevredenheid onder werknemers nauw gerelateerd aan waardering en erkenning. Deze twee gevoelsfactoren 

worden volgens Quirke vooral bereikt bij mondelinge communicatie. Men moet dus niet informeren, maar 

communiceren om tevredenheid onder werknemers te bewerkstelligen, waarbij ruimte is om erkenning en 

respect te tonen. 

Uit medewerkertevredenheidsonderzoeken bleek dat het probleem op het gebied van interne 

communicatie vooral ligt bij terugkoppeling: leidinggevenden blijken te weinig terug te koppelen naar de 

medewerkers toe en zijn nog niet transparant genoeg naar de medewerkers toe wat betreft beleidsmatige 

zaken. Tevens tonen de onderzoeken aan dat er te weinig positieve feedback gegeven wordt aan medewerkers, 

wat weer van invloed is op het gevoel van waardering bij de medewerker.  

Om de tevredenheid onder medewerkers te vergroten dient op het gebied van interne communicatie in 

ieder geval het volgende te gebeuren: er moet meer ruimte voor feedback komen, er moet meer gekeken 

worden naar wat de medewerkers willen weten (in plaats van wat het hoger management wil dat ze weten), er 

moeten duidelijke doelstellingen geformuleerd worden en men moet de medewerkers hierover helder en 

consequent informeren. Daarnaast moet de medewerker weten wat van hem verwacht wordt; er moet heldere 

taakinformatie komen. Ten slotte moet er voor iedereen duidelijkheid zijn omtrent de TVB’s (Taken, 
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Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden). Er moeten duidelijke regels zijn wie en hoe gecommuniceerd wordt 

en op welk moment, zodat de medewerker weet waar hij of zij aan toe is. Teamoverleg en projecten zouden 

hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 
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Hoofdstuk 5: Relatie Interne Communicatie en betrokkenheid 

5.1 Definitie betrokkenheid 

Betrokkenheid, draagvlak, commitment, participatie, organizational identification, involvement: allerlei 

termen om de gebondenheid van werknemers en werk te benoemen. In de literatuur worden deze termen vaak 

gebruikt om enigszins hetzelfde te meten. De betrokkenheid waar ik naar op zoek ben, wordt het best 

gedefinieerd door Meyer & Allen (1991), namelijk de organizational commitment. Aangezien ik toe wil naar 

betrokkenheidfactoren en deze in verband wil brengen met de interne communicatiestructuur, is het 

noodzakelijk om een afbakening te maken wat precies onder betrokkenheid verstaan wordt.  

Organizational commitment is de psychologische gehechtheid van de werknemer aan de organisatie. 

Het kan in contrast gebracht worden met andere werkgerelateerde houdingen, zoals job satisfaction (gevoelens 

van een werknemer over zijn/haar baan) en organizational identification (de mate waarin een werknemer een 

‘gevoel van eenheid’ met de organisatie voelt).  

5.2 Meyer & Allen’s commitment model 

Het driecomponenten model van commitment, bevat de drie houdingen die men kan hebben ten 

opzichte van de organisatie. Zo worden onderscheiden Affective Commitment, Continuance Commitment en 

Normative Commitment (Meyer & Allen, 1991). Affective Commitment weerspiegelt de emotionele gehechtheid 

van de werknemer aan de organisatie. Hierdoor identificeert de werknemer zich sterk met de doelen van de 

organisatie en verlangt om een deel van de organisatie te blijven. De betrokkenheid met de organisatie is te 

omschrijven als: omdat hij/zij ‘wil’. Continuance Commitment is te omschrijven als de betrokkenheid van een 

individu met een organisatie omdat hij/zij inziet dat er organisatorisch lidmaatschap verloren kan worden, 

waarbij gedacht moet worden aan economische verliezen (pensioen) en sociale verliezen (vriendschappen met 

medewerkers). Aangezien men dit niet graag wil opgeven, kan deze betrokkenheid ook beschreven worden als: 

omdat hij/zij ‘moet’. Ten slotte de Normative Commitment. Deze component betekent dat een individu 

betrokken is en blijft bij een organisatie wegens gevoelens van verplichting. Zo kan een training door het 

bedrijf aan een individu ervoor zorgen dat de werknemer zich verplicht voelt om een ‘tegenprestatie’ te leveren 

en dus zichzelf inspant voor de organisatie om de schuld ‘terug te betalen’. Niet alleen doordat het bedrijf 

‘investeert’ in de werknemer voelt de werknemer een zekere normatieve verplichting om zich in te zetten, ook 

kan dit gevoel bij de werknemer al bestaan vóórdat hij/zij in dienst treedt. Men heeft dan (van anderen) 

geleerd dat het goed is om loyaal naar de organisatie te zijn. De werknemer voelt zich betrokken omdat dit 

‘behoort’.  

Het blijkt dat een werknemer zich niet strikt door één component van betrokkenheid laat beïnvloeden. 

De componenten kunnen alledrie tegelijkertijd aanwezig zijn bij een werknemer, met verschil in intensiteit. Dit 

idee van verschillende intensiteiten van betrokkenheidscomponenten leidde ertoe dat Meyer en Herscovitch 

(2001) stelden dat een werknemer een ‘commitment profile’ heeft dat de intensiteit van de drie commitment 

componenten weerspiegelt op een bepaald meetmoment. Deze verschillende profielen leiden dan weer tot 

verschillend werkplaats gedrag, zoals baan prestatie, absenteïsme en de kans dat men ontslag neemt.  

Meyer, Allen & Smith (1993) concluderen in hun onderzoek naar organizational commitment en 

occupation commitment, dat er steeds meer aanwijzingen komen dat de studie naar commitment op een 

multidimensionaal niveau moet gaan plaatsvinden. De onderzoekers hebben het belang aangetoond om niet 

alleen naar verschillende vormen van commitment (de drie componenten) aan dezelfde entiteit (de organisatie) 

te bestuderen, maar ook commitment aan andere entiteiten die relevant zouden kunnen zijn voor het te 

bestuderen gedrag. Zo vonden de onderzoekers dat het voorspellen van bepaald gedrag (bijvoorbeeld reacties 

door ontevredenheid) verbeterd kan worden als commitment op organisatieniveau en occupation niveau (dus 

het werk an sich) wordt bestudeerd. De onderzoekers verwachten op basis van deze bevindingen dat het 
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meerekenen van nog meer entiteiten (als vakgenootschap, werkgroep, manager, etc.) leidt tot nog betere 

voorspellingen van bepaald gedrag.    

5.3 Betrokkenheid en interne communicatiemix 

Organisatie-identificatie en communicatieklimaat: meervoudige constructen 

Gelijkend op de bevindingen van Meyer, Allen & Smith, blijkt uit onderzoek dat het identificeren met de 

organisatie niveauafhankelijk is (Bartels, 2006). Bartels bespreekt de identificatie van iemand met de 

organisatie waarvoor hij/zij werkt. Hij haalt hierbij Mael & Ashforth (1992) aan voor de definitie van 

organisatie-identificatie: organisatie-identificatie is het één voelen van medewerkers met de organisatie 

waarvoor ze werken en zichzelf ook zullen beschrijven in termen van de kenmerken van die organisatie. 

5.4 Het belang van betrokkenheid 

Uit onderzoek  blijkt dat de mate waarin medewerkers zich daadwerkelijk verbonden voelen met de 

organisatie waarvoor ze werken een cruciale factor is voor het succesvol opereren van organisaties.  

Bartels somt een aantal onderzoeken op waaruit het belang van betrokkenheid onder werknemers 

blijkt. Zo hebben Ashforth en Mael (1989) aangetoond dat medewerkers die zich sterk identificeren met de 

organisatie meer bereid zijn tot organisationele steun. Ook zullen zij over het algemeen genomen gedrag 

vertonen dat de organisatie ten goede komt (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994, zoals weergeven door Bartels, 

2006). Hierop gelijkend werd ook door Ashfort & Mael (1989) aangetoond dat een sterke organisatie-

identificatie leidt tot een positievere attitude ten opzichte van de organisatie. Ook blijkt dat het een hogere 

arbeidstevredenheid met zich meebrengt (Hall, 1972; Van Dick, Wanger en Lemmer, 2004, zoals weergegeven 

door Bartels, 2006) en een lagere intentie om de organisatie te gaan verlaten (Scott 1999, Van Dick, Wagner, 

Stellmacher & Christ, 2004, zoals weergegeven door Bartels, 2006).  

Hier zien we dus in ieder geval veel positieve verbanden tussen betrokkenheid en gedrag en attitudes 

van werknemers. Wat opvalt is dat een sterke organisatie-identificatie leidt tot een hogere arbeidstevredenheid. 

Als we hier het MTO die Effectory heeft laten uitvoeren er weer bijpakken (zie het hoofdstuk  Relatie Interne 

Communicatie & Tevredenheid), dan zien we in de top-drie van tevredenheidsfactoren inderdaad factoren die 

veel van doen hebben met betrokkenheid, in de zin dat mensen meer tevreden zijn als ze op de hoogte zijn en 

dus betrokken worden bij wat de organisatie ten doelstelling stelt. De top drie factoren om tevredenheid te 

benutten zijn: 

1) Verwachte resultaten duidelijk communiceren 

2) Duidelijkheid over waar je met welke vragen terecht kunt 

3) Medewerkers op de hoogte stellen van organisatiedoelstellingen 

 

Ook de top vier die door Effectory is samengesteld van aspecten van interne communicatie die vaak 

aangepakt moeten worden, zitten aspecten van betrokkenheid in. Zo is het op de hoogte houden van 

medewerkers door leidinggevenden een tevredenheidfactor die aangepakt moet worden bij veel bedrijven: 

1) Overall communicatie 

2) Het op de hoogte houden van medewerker(s) door leidinggevende 

3) Positieve feedback geven door leidinggevende 

4) Duidelijkheid verschaffen waar medewerker terecht kan voor opleidingen 

 

Met enige voorzichtigheid kan dus op basis van bovenstaande gesteld worden dat betrokkenheid en 

tevredenheid een zeker verband hebben: hoe hoger de betrokkenheid, hoe meer tevreden de werknemer is. 

Maar wat maakt een werknemer nu precies betrokken? 
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5.5 Factoren die betrokkenheid beïnvloeden 

Nu we het belang van betrokkenheid inzien, is het belangrijk om te kijken naar de factoren die van 

invloed zijn op de betrokkenheid. Constructen als identificatie en commitment zijn theoretisch gezien niet aan 

elkaar gelijk, maar Bartels stelt dat het sterk samenhangende constructen zijn en worden dan ook vaak samen 

in studies beschreven. Bartels stelt dat de volgende punten belangrijke antecedenten zijn van organisatie-

identificatie: 

a) gepercipieerde externe waardering (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994; Bhattacharya, Rao & Glynn, 

1995; Smidts, Pruyn & Van Riel, 2001) 

b) gepercipieerd onderscheidend vermogen van de organisatie en mate van contact met de organisatie 

(Mael & Ashforth, 1992) 

c) mate van overlap tussen organisatie identiteit en zelf identiteit in de perceptie van medewerkers 

(Elsbach & Bhattacharya, 2001) 

 

Ook het belang van communicatie wordt vaak benadrukt als antecedent van organisatie-identificatie of 

commitment. Vooral de invloed van communicatie op commitment wordt in veel onderzoek duidelijk. Zo vonden 

Tanis & De Wit (2001) dat horizontale communicatie (informeel, met nabije collega’s en van socio-emotionele 

inhoud) minder sterk gerelateerd is aan ‘commitment’ op organisatie- en unit niveau, dan verticale 

communicatie (strategische informatie en communicatie met management).  

Daarnaast werd aangetoond dat verticale communicatie vanuit senior management het beste 

organisatie commitment voorspelt. Commitment met de unit wordt beter voorspeld door verticale communicatie 

op dat niveau. Deze bevindingen stroken het meest met de ‘social identity approach’ die focust op 

antecedenten op sociaal niveau van commitment en identificatie. 

Verticale informatie, in de zin van strategische informatie, is dus duidelijk een factor die de 

betrokkenheid beïnvloedt. Het informele kletspraatje met je collega daarentegen heeft kennelijk geen invloed 

op de betrokkenheid. Verder kan gesteld worden dat er verschillende niveaus van betrokkenheid bestaan, 

waarbij de verticale communicatie op een bepaald niveau ook de commitment op dat niveau goed kan 

voorspellen.  

5.6 Organisatieniveaus 

Veel onderzoek naar organisatie-identificatie en commitment gebeurt vanuit het oogpunt dat 

organisaties holistische entiteiten zijn. Hierbij wordt dus gekeken naar organisatie als één geheel. Meer recente 

studies zien organisaties meer als meervoudige entiteiten, waarbij verschillende organisatieniveaus bestaan. 

Het idee hierbij is dan ook dat er multipele organisatie identiteiten bestaan, waarbij een organisatie gezien 

moet worden als een smeltkroes van allerlei subculturen en subidentiteiten.  

Ashforth & Johnson (2001) gaan ervan uit dat in organisaties meerdere identiteiten kunnen bestaan. 

Volgens hen komt dit doordat moderne werkverhoudingen vaak van tijdelijke aard zijn en mensen allerlei 

mobiele identiteiten ontwikkelen die zelfs de organisatie identificatie als geheel in de weg kan zitten. Foreman & 

Whetten  (2002) concluderen uit hun onderzoek dat medewerkers zich op verschillende manieren met 

verschillende organisatieniveaus kunnen identificeren.  

 

De vraag is hoe zij zich met verschillende organisatieniveaus identificeren. Er zijn verschillende 

onderzoeken geweest die keken of er verbanden gelegd kunnen worden tussen multipele organisatie-

identiteiten en ook naar het verschil van identificatie tussen veraf en dichtbij gelegen organisatieonderdelen. 

Door Scott et al. (1999) werden positieve verbanden gevonden tussen identificatie op verschillende niveaus: 

hoe sterker een medewerker zich identificeerde met een bepaald niveau, des te sterker waren ook de 

identificaties op andere niveaus. Maar waar identificeren medewerkers zich nu het meeste mee? 
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5.7 Identity salience 

Identity salience is onderdeel van de social identity theory. De social identity theory (Tajfel, 1972, 

zoals weergegeven door Gray, 2002) legt het proces uit van zelf perceptie en sociale perceptie. De theorie 

houdt in dat mensen hun waarnemingen door persoonlijke identiteit en sociale identiteit ontwikkelen. De 

persoonlijke identiteit omvat de unieke kenmerken en ervaringen van het individu, zoals lichamelijke 

verschijning, persoonlijkheidstrekken en speciale talenten. De sociale identiteit verwijst naar het zelfinzicht van 

een persoon als lidmaatschap in verschillende sociale groepen.  

Identity salience (vrij vertaald de ‘identiteit opvallendheid’) kan gezien worden als de 

waarschijnlijkheid dat de identiteit in verschillende toestanden zal aangeroepen worden (Hogg, Terry, & 

White, 1995). Het is een belangrijk onderdeel van de social identity theory, omdat de zichtbaarheid of 

opvallendheid (salience) die we toeschrijven aan onze identiteiten de mate van inspanning beïnvloedt die we 

elke rol toebedelen en hoe goed we presteren in elke rol (Burke & Reitzes, 1981).  

 

Op het gebied van organisaties blijkt Identity salience in te houden dat de identiteit van en identificatie 

met je directe werkomgeving (werkgroep) het meest dichtbij (salient) is. Achtereenvolgens komen dan in 

mindere mate de afdeling waarop je werkt, de divisie waar je afdeling onder valt en als laatste de algehele 

organisatie. Hierbij merkt Bartels op dat hoe groter en meer divers de organisatie is, des te abstracter de 

overall identiteit (dus de identiteit met de gehele organisatie).  

 

Uit onderzoek van Van Knippenberg & Van Schie (2000) blijkt dat de identificatie met de eigen werkgroep en 

organisatie sterk verband houdt met attitudes en gedrag ten opzichte van die organisatie (bijvoorbeeld 

arbeidsmotivatie, arbeidsbetrokkenheid en arbeidstevredenheid). Identificatie met de eigen werkgroep was 

sterker dan identificatie met de organisatie als geheel. Werkgroepidentificatie blijkt dan ook een sterkere 

voorspeller te zijn van attitudes en gedrag ten opzichte van de organisatie.    

 

5.8 Communicatieklimaat 

Een ander punt met betrekking op organisatie identificatie is het communicatieklimaat. Het 

communicatieklimaat kan omschreven worden als de waarneming van werknemers over de kwaliteit van 

onderlinge relaties en communicatie in de organisatie. Bartels legt uit dat het communicatieklimaat erg 

belangrijk is voor het creëren van een effectieve organisatie.  

Maar hoe doe je nu onderzoek met een term als ‘communicatieklimaat’? Daarvoor moeten er 

dimensies uit gedestilleerd worden. Dennis (1974) heeft de volgende empirisch te onderscheiden dimensies 

gedestilleerd van een ideaal ‘managerial’ communicatieklimaat: 

a) Ondersteuning (supportiveness) in de communicatie tussen de leidinggevende en ondergeschikte 

b) Kwaliteit van de neerwaartse informatievoorziening over de organisatie 

c) Openheid en oprechtheid 

d) Mogelijkheid van upward communicatie (het kunnen participeren in besluitvormingsprocessen) 

e) Betrouwbaarheid van de informatie 

 

5.8.1 Relatie communicatieklimaat en commitment 

Welsch & LaVan (1981) spraken nog niet echt over een communicatieklimaat, maar wel over bepaalde 

aspecten van communicatie die sterk lijken op de term communicatieklimaat. Zij vonden door middel van 

onderzoek een relatie tussen ‘communicatieklimaat’ en organisation commitment. Maar ook andere 

onderzoekers vonden een relatie tussen communicatie en commitment. Hieronder heb ik een opsomming 

gemaakt: 
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Vorm van communicatie met positief verband commitment: Onderzoeker: 

Participative decision making (PDM) oftewel ‘werknemersparticipatie’ Welsch & Lavan, 

Trombetta & Rogers, 

Guzley 

Leadership Welsch & Lavan 

Motivation Welsch & Lavan 

Goal setting Welsch & Lavan 

Openheid van communicatie Trombetta & Rogers 

Geschiktheid van informatie Trombetta & Rogers 

Communicatie met direct leidinggevende Guzley, Varona 

Duidelijkheid organisatie-informatie Guzley 

Kwaliteit neerwaartse informatievoorziening Varona 

Communicatie met top-management Varona 

 

Het belangrijkste om te weten is of er significante verbanden aangetoond kunnen worden tussen 

vormen van communicatie en betrokkenheid: 

Vorm van communicatie die als significante voorspeller werd bevonden 

van commitment: 

Onderzoeker: 

Openheid van communicatie Trombetta & Rogers 

Geschiktheid van informatie (information adequacy) Trombetta & Rogers 

Duidelijkheid organisatie-informatie Guzley 

Werknemersparticipatie (PDM) Guzley 

 

Hieruit kan duidelijk geconcludeerd worden dat er een verband bestaat tussen communicatieklimaat en 

betrokkenheid. Wel moet geconstateerd worden dat dit onderzoeken betreffen die uitgaan van holistische 

organisaties. Bartels heeft daarom onderzoek gedaan naar de verschillende organisatieniveaus. Wat betreft 

communicatieklimaat kan gesteld worden dat het communicatieklimaat op een bepaald organisatieniveau niet 

per definitie dezelfde impact heeft op identificatie op andere organisatieniveaus. Als voorbeeld geeft Bartels aan 

dat ‘de beoordeling van een prettige werksfeer in je werkgroep nog niet wil zeggen dat je je sterk identificeert 

met de overall organisatie’.  

5.9 Implicaties 

5.9.1 Problemen in interne communicatie: draagvlak en participatie 

Onderzoeksbureau Hill & Knowlton voerde in 2006 een onderzoek uit onder 24 communicatiemanagers 

van grote bedrijven. Met hen werd uitvoerig gepraat over interne communicatie-issues die hen nu bezighielden, 

de ideeën, oplossingen en tools die zij hierbij hanteren en de resultaten die zij hiermee bereiken. Aan de hand 

van deze gegevens kan een toekomstscenario geschetst worden: welke thema’s zijn naar verwachting de 

komende tijd meer in de schijnwerpers?  

 

Interviewthema’s 

Bij de interviews werden een zestal thema’s (of issues) aan de communicatiemanager voorgelegd: 

Participatie & draagvlak, Leiderschap, Impact, Afstand & feedback, Informatie-overload en Adviseren, 

organiseren, implementeren. De onderzoekers vonden het opvallend dat alle respondenten de issues 

herkenden. Er werd gevraagd om de issues op volgorde van belangrijkheid te rangschikken. Over de drie 

belangrijkste issues werd daarna toegespitst. 
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Participatie & draagvlak belangrijkste issue 

Het creëren van participatie en draagvlak onder medewerkers kwam als ‘winnaar’ uit de bus van 

grootste zorg onder communicatiemanagers. Dit komt doordat de communicatiemedewerkers amper betrokken 

worden bij de formulering van bedrijfsstrategie, waardoor ze die strategie onvoldoende op de medewerkers 

kunnen toespitsen. Verder blijkt dat (interne) communicatiemanagers als geen ander een ‘verhaal’ kunnen 

vertellen, maar dat het inspelen op gedrag nogal te wensen overlaat. De onderzoekers stellen dat het verleiden 

van je publiek juist de sleutel naar gedragsverandering kan zijn.  

 

Leiderschap en impact 

Om draagvlak te kunnen creëren, is volgens de communicatiemanagers ‘zichtbaar en gevoeld’ 

leiderschap nodig. Communicatiespecialisten blijken echter nog lang niet toegerust te zijn om ondersteuning in 

te vullen met handzame middelen, training en coaching. Tegelijkertijd blijkt dat communicatiespecialisten nog 

te weinig op hun inspanningen worden afgerekend. Het management eist wel steeds meer dat interne 

communicatie haar meerwaarde bewijst, echter wordt de impact van interne communicatie nauwelijks nog 

gemeten.  

5.9.2 Informatie-overload en feedback 

Door de communicatiemanagers wordt aangegeven dat ze tegenwoordig erg goed zijn geworden in 

‘gatekeeping’: het vermijden van informatie-overload. In de literatuur werd vaak vermeld dat de kans groot 

was op informatie-overload en dat dit als erg hinderlijk wordt gezien, maar uit dit onderzoek van Hill & 

Knowlton (2006) zou blijken dat men het tegenwoordig redelijk onder controle heeft. Wel ligt er nog een 

uitdaging wat betreft middelengebruik, vooral de feedback mogelijkheden moeten nog goed naar gekeken 

worden.  

Het merkwaardige, en dit is ook al uit de literatuur gebleken, is dat de meeste tijd en geld nog uitgaat 

naar schriftelijke middelen, terwijl ‘face to face’ het beste werkt volgens de communicatiemanagers. Ook op 

elektronisch gebied ligt er nog een wereld om te veroveren: het persoonlijk portaal, fora of blogs worden nog 

weinig ingezet als onderdeel van de interne communicatiemix, terwijl deze juist een goede aanvulling kunnen 

zijn. Vooral feedback zou je hier goed mee kunnen bewerkstelligen.  

Volgens de onderzoekers zijn de huidige communicatiemanagers competente vakmensen en de 

uitdaging voor de komende jaren ligt vooral op het gebied van uitdagen en confronteren. Daarbij hoort ook de 

technofobie, die veel communicatiemanagers eigen is, te overwinnen. De mogelijkheden van huidige 

communicatiemiddelen moeten onderzocht en ten volle benut worden.  

In het onderzoek komen ook acht ‘best practices’ naar voren op bepaalde gebieden, zoals op 

participatie & draagvlak. Zo heeft ING Retail (Postbank, ING Bank en RVS Verzekeringen) alle medewerkers 

betrokken bij een grootschalige campagne Klanttevredenheid 2005. Het doel hiervan was om te laten inzien 

hoe belangrijk tevreden klanten zijn en tevens elkaar te inspireren tot successen op dit gebied. De campagne 

bracht allerlei inspirerende projecten op en bleek een overdonderend succes. Waardoor? Door de betrokkenheid 

van de directie die zich veelvuldig op de werkvloer liet zien, de inzet van een breed scala aan middelen en 

boodschappen die dicht bij de belevingswereld van de medewerkers liggen.  

 

Bij de onderzochte organisaties bleek wat betreft communicatiemiddelen het volgende: Ten eerste 

heeft elke organisatie een personeelsblad, sommigen zelfs twee. Daarnaast worden nieuwsbrieven (meestal 

digitaal) ook bij de meeste organisaties ingezet. Intranet is samen met e-mail het meest gebruikte 

communicatiemiddel, echter worden meer geavanceerde elektronische communicatiemiddelen maar 

mondjesmaat gebruikt, zoals het persoonlijk portaal, weblog of chat/fora-aangelegenheden. Opvallend genoeg 

liggen de plannen ervoor al wel klaar, maar door tijd of geldgebrek is het nog niet zover gekomen. Wat betreft 
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mondelinge communicatiemiddelen organiseert 80% van de organisaties personeelsbijeenkomsten en meer dan 

de helft organiseert evenementen als kerst- of sinterklaasvieringen. Workshops en trainingen worden ook door 

de helft van de organisaties gegeven. Themabijeenkomsten en het gebruik van toolkits worden volgens het 

onderzoek door 40% van de organisaties als apart communicatiemiddel genoemd. 

5.9.3 Terug naar het hoofdissue; participatie & draagvlak 

Onderzoeksbureau Hill & Knowlton deelt het thema ‘participatie & draagvlak’ in in twee onderwerpen: 

 

1) Concreet maken van abstracte strategische begrippen 

Medewerkers willen weten wat de huidige stand van zaken is met hun organisatie, wat de toekomst zal 

brengen en hoe er op dit moment gewerkt dient te worden. Abstracte begrippen zoals visie, missie, 

gemeenschappelijke waarden en andere corporate boodschappen moeten dus begrijpelijk gemaakt worden voor 

alle medewerkers. Dit is de taak van de interne communicatiemanager. Kenmerkende problemen hierbij zijn 

het ontbreken van een duidelijke strategie, een strategie die niet eenduidig is én de bevinding dat het 

merendeel van de geïnterviewde communicatiemanagers niet of nauwelijks betrokken worden bij de 

formulering van de bedrijfsstrategie. Het gevolg is natuurlijk dat ze een te kleine rol spelen in het effectief en 

gericht toespitsen van die strategie op de medewerkers.  

 

2) Creëren van daadwerkelijke betrokkenheid 

Medewerkers betrokken krijgen bij de organisatie is één van de grootste hoofdbrekers van de 

communicatieprofessional. Geografische factoren (wereldwijde organisaties en cultuurverschillen) en sociale 

factoren (verschil in opleiding van medewerkers) spelen een cruciale rol hierbij. Ook blijken medewerkers 

tegenwoordig vaak ‘verandermoe’: door geregeld reorganisaties mee te maken, worden medewerkers enigszins 

sceptisch ten opzichte van het nieuw te voeren beleid (‘waarom zou het nu wel levensvatbaar zijn?’).  

 
Verschuiving doel Interne Communicatieafdeling 

Er blijkt een tendens waarneembaar te zijn waarbij de afdeling interne communicatie niet zozeer meer 

als ‘stem van de medewerker’ functioneert (waarbij juist de gevoelens en wensen van de medewerkers werd 

verwoord), maar meer als afdeling die de strategie van het bedrijf communiceert, dus meer de ‘stem van het 

management’ is. Hierbij zou de afdeling wel de vrijheid moeten hebben om kritische noten bij de strategie te 

plaatsen en een eigen inbreng te hebben in de vertaling van de strategie naar begrijpbare taal voor alle 

medewerkers.  

5.9.4 Succesfactoren voor draagvlak en participatie 

Uit de interviews die Hill & Knowlton hebben gevoerd met de communicatiemanagers werden de 

volgende succesfactoren voor draagvlak en participatie aangegeven: 

 

1) Management involvement 

De communicatiemanagers gaven allen aan dat de belangrijkste factor om draagvlak en participatie te 

creëren onder medewerkers, management involvement is. Er moet voor gezorgd worden dat met het 

management aan tafel gezeten kan worden, dat er een dialoog tussen MT en medewerkers mogelijk 

gemaakt wordt en dat lijnmanagement als cruciale factor gezien gaat worden. 

 

2) Een sterke en relevante inhoud 

De tweede voorwaarde voor succes op dit gebied is het hebben van een sterke en relevante inhoud. 

Relevant betekent in dit opzicht gerelateerd aan het bedrijf, waarbij ook gekeken wordt naar wat de 

medewerkers nu willen weten en wat hen stimuleert om te werken voor de organisatie.  
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3) Inspirerende en opvallende concepten 

Het blijkt dat medewerkers uitdagende concepten erg waarderen en erg goed zijn voor het creëren van 

draagvlak en participatie. ‘Dare to be different’ is het devies van Hill & Knowlton. Communicatiemanagers 

die zich buiten de gebaande paden durfden te begeven zijn erg enthousiast over het bereikte resultaat. 

Daarnaast wordt ook het gebruik van humor aangemoedigd: vaak worden de negatieve zaken in een 

organisatie gecommuniceerd. Communiceer ook af en toe iets waar mensen blij van worden.  

 

Zeker gezien het laatste punt zou de communicatiemanager uitdagender moeten zijn. Op dit moment 

is hij vooral uitvoerend. Opvallend hierbij is dat lijnmanagement nauwelijks betrokken wordt bij het vertalen 

van strategieën, terwijl het vaak wel als cruciaal kanaal wordt aangeduid. Daarbij komt dat de huidige 

communicatiemanager het inspelen op gedrag door te verleiden nog niet beheerst. Informeren en 

argumenteren kunnen zij als de beste, maar verleiding zou ook één van de betere eigenschappen van een 

communicatiemanager moeten zijn, zeker als men in staat wil zijn om uitdagende concepten te creëren. Hun 

vakbroeders binnen marketing en de externe communicatie zijn dit daarentegen wel: zij blinken uit in het 

verleiden. Verleiding van het publiek kan dé sleutel naar gedragsverandering zijn. Daarbij moet vooral aandacht 

geschonken worden aan ‘face-to-face’-communicatie: dit blijkt het beste te werken, maar wordt het minste tijd 

aan besteed. Het advies van Hill & Knowlton luidt dan ook als volgt, wat betreft het binden en inspireren van 

medewerkers: Daag management en medewerkers uit, voeg ‘fun’ toe en schrijf minder. 

Het advies om minder te schrijven vind ik naar aanleiding van hetgeen aan het advies vooraf ging iets 

te kort door de bocht. Beter zou zijn om het advies uit te brengen ‘stimulerend en relevant te schrijven’. Op 

deze manier geef je de reden van het minder schrijven en is het minder schrijven niet een reden op zich. 

 

5.10 Conclusies relatie interne communicatie en betrokkenheid 

a) Er  bestaan verschillende soorten betrokkenheid: Affective Commitment, Continuance Commitment en 

Normative Commitment. Indien aangeven medewerkers minder betrokken te zijn, moet goed gekeken 

worden om welk soort betrokkenheid het gaat. 

b) Verticale informatie, in de zin van strategische informatie, is duidelijk een factor die de betrokkenheid 

beïnvloedt. Het informele kletspraatje met je collega daarentegen heeft kennelijk geen invloed op de 

betrokkenheid. Betrokkenheid heeft dus vooral betrekking op het weten van beleids- of strategische 

informatie.  

c) Betrokkenheid is een moeilijk te kaderen begrip. Het kan aan meerdere niveaus gerelateerd worden 

(bijvoorbeeld organisatieniveau en unitniveau). Het blijkt dat verticale communicatie op een bepaald 

niveau ook de commitment op dat niveau goed kan voorspellen.  

d) Participatie en draagvlak blijken de grootste problemen te zijn waarmee een communicatiemanager 

tegenwoordig te maken heeft. Ook blijkt dat de communicatiemanager zelf te weinig betrokken is bij 

het uitstippelen van beleid. Zodoende ontstaan ook problemen bij het verder overbrengen van dit 

beleid. Goed verticaal informeren blijkt dus van enorm belang te zijn voor de uiteindelijke 

betrokkenheid onder werknemers, met als schakel de communicatiemanager. Deze moet dus ook 

uitvoerig bij het ontwikkelen van beleid aanwezig zijn. Maar ook de medewerkers zelf moeten meer 

met het management aan tafel kunnen zitten, zodat er een dialoog tussen MT en medewerkers 

mogelijk wordt. Daarbij moet ook gekeken worden naar wat de medewerkers willen weten en niet 

zozeer alleen naar wat het management wil dat de medewerkers weten. Ook de manier waarop 

verticaal gecommuniceerd wordt moet uitdagender en prikkelender worden; face-to-face waarbij het 

‘publiek’ verleid wordt. 
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Nu uiteengezet is wat interne communicatie nu precies inhoudt, welke doelen het beoogt en wat de relatie 

is tussen interne communicatie enerzijds en tevredenheid en  betrokkenheid anderzijds, zal in het volgende 

hoofdstuk een beschrijving gegeven worden van het bedrijf waar het onderzoek plaatsvindt. Dit laatste 

hoofdstuk vóór het empirisch gedeelte van deze scriptie zal uiteenzetten om wat voor bedrijf het gaat, wat de 

visie van het bedrijf is en wat mijn eigen bevindingen over het bedrijf zijn aan de hand van mijn participerende 

observaties. Dit is van belang om het methodische gedeelte in een context te kunnen plaatsen. 
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Hoofdstuk 6: Beschrijving bedrijf 

 

Inleiding 

Om een goed beeld te krijgen waar dit onderzoek plaatsvindt, zal in dit hoofdstuk een beschrijving 

volgen van het bedrijf en haar medewerkers. Wat voor soort bedrijf is het, welke visie hanteert het en welke 

kenmerken heeft het bedrijf? De onderstaande beschrijving is gedestilleerd uit informatie op webpagina’s van 

de website van Oasen en uit de beleidsdocumenten ‘Vizier op vitaliteit’ en ‘Solo voor samen’ van Oasen.  

6.1 Beschrijving bedrijf 

Oasen is een drinkwaterbedrijf te Gouda en heeft ongeveer 250 werknemers in totaal, waarvan de 

meeste op het kantoor werken. Het bedrijf heeft een maatschappelijke taak, namelijk het duurzaam verzorgen 

van drinkwater binnen haar verzorgingsgebied (1115 km2). Het maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 

7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland. 

Oasen komt voort uit de Hydron Zuid-Holland coöperatie. Oasen, dat toen als Hydron Zuid-Holland in 

deze coöperatie zat, besloot het lidmaatschap uit bedrijfseconomische en strategische overwegingen te 

beëindigen. Dit gebeurde in het voorjaar van 2004. Vanaf eind 2005 ging het drinkwaterbedrijf verder onder de 

naam ‘Oasen’, een nieuwe naam en huisstijl die de nieuwe ambities moest onderstrepen, namelijk degelijkheid 

en vitaliteit.  

In de missie van Oasen komen deze twee begrippen als basiswaarden terug. Het bedrijf wil degelijk 

overkomen, om een duurzaam en betrouwbaar product te kunnen produceren voor de klant. Tegelijkertijd wil 

het bedrijf ook snelle ontwikkelingen in de maatschappij kunnen volgen en wil het bedrijf innovatief zijn om 

grote sprongen te kunnen maken. Oasen hanteert bij deze twee begrippen elk hun afzonderlijke 

aandachtspunten: degelijkheid gaat om klantbelang, duurzaamheid, maatschappelijkheid en kwaliteit. Vitaliteit 

probeert het bedrijf te bereiken door vakmanschap, transparantie, innovatie en doelmatigheid. 

 

De komende jaren richt het bedrijf zich meer op de vitaliteit dan op de degelijkheid, aangezien 

degelijkheid al uitvoerig in meerjaren plannen is uitgewerkt. Het bedrijf streeft ernaar dat de werknemers 

initiatief tonen en zich verwonderen, dus minder risicomijdend gedrag en minder vrees om fouten te maken.  

Zoals al eerder vermeld heeft Oasen een maatschappelijke functie, namelijk het produceren van 

kwalitatief drinkwater tegen een aanvaardbare prijs. Het bedrijf streeft dit doel na zonder winstoogmerk; indien 

er winst gemaakt wordt dan zal dit aangewend worden om een duurzame drinkwatervoorziening mogelijk te 

maken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (met andere woorden: de drinkwaterprijs zal dan 

bijvoorbeeld kunnen dalen of de kwaliteit van het product zal verbeteren). Aandeelhouders hebben invloed en 

zijn betrokken bij het bedrijf. Zo mogen zij wel aangeven wat er precies met de winst gebeuren zal, maar dit 

dient, volgens Oasen, altijd in het voordeel van de klant te zijn. Aangezien klanten geheel afhankelijk zijn van 

Oasen (zij kunnen niet voor een ander drinkwaterbedrijf kiezen), betekent dit dat er heel zorgvuldig omgegaan 

moet worden met wensen van klanten. Het bedrijf probeert dan ook zeer kritisch naar het eigen functioneren te 

kijken om de drinkwaterprijs betaalbaar te houden. 

 

Oasen werkt samen met lokale overheden als gemeenten en provincie, bijvoorbeeld op het vlak van 

vergunningen, het milieu of bij problematiek omtrent waterbronnen. Ook wat betreft 

nooddrinkwatervoorzieningen wordt er nauw samengewerkt met de gemeenten. 

 

Transparantie is een hoofdbegrip voor Oasen wat valt onder de vitaliteitwens van het bedrijf. Het is 

daarbij ook een belangrijk begrip voor dit onderzoek, aangezien transparantie niet alleen doorgetrokken wordt 

naar de klanten toe, maar ook naar de werknemers zelf. Oasen geeft in haar beleidsstukken aan dat het 

openheid wil bieden over de bedrijfsvoering, om het vertrouwen van de klanten te verdienen.  Daarnaast, om 
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de al eerdere genoemde kritische kijk op het eigen functioneren aan te wakkeren, door het vragen om feedback 

van klanten. Feedback wordt bijvoorbeeld via de website (een belangrijk middel om extern te communiceren) 

gerealiseerd. Tevens heeft Oasen de wens om de dialoog aan te gaan met de klant door middel van een 

klantenpanel.  

Aangezien transparantie (het inzichtelijk maken van wat er gedaan wordt, hoe dat gedaan wordt en 

waarom) hoog in het vaandel staat bij Oasen, zal ik hier ook in ruime mate aandacht aan besteden of en hoe 

dit terugkomt bij de antwoorden op de vragenlijst met betrekking tot de transparantie richting de medewerkers 

toe. Over transparantie richting de medewerkers stelt Oasen dat het de medewerkers en aandeelhouders ‘ (…) 

meer inzicht wil geven in de koers en positie van het bedrijf, onder andere door middel van 

informatiebijeenkomsten, via het jaarverslag en een goed toegankelijke website. Voor de medewerkers moeten 

bovendien de interne processen inzichtelijker worden. Transparantie leidt uiteindelijk tot een toegenomen 

vertrouwen (imago) bij klanten en andere stakeholders, zowel in onze bedrijfsvoering als in de kwaliteit van het 

drinkwater.’  

 

Het bedrijf geeft ook aan ruime aandacht te willen besteden aan individueel leren en organisatieleren 

in het kader van ‘vakmanschap’. Individueel leren omdat Oasen dit nodig acht om het werk goed te kunnen 

blijven doen en omdat men zich meer moet verdiepen in de gehele organisatie en kijken waar het beter kan. 

Organisatieleren is het andere kernwoord onder ‘vakmanschap’: het samen komen tot bepaalde stappen en 

processen. Ook het koppelen van werkzaamheden ziet Oasen als een vergroting van de efficiency en stelt de 

organisatie in staat om te leren.  

Leren en kennis vergaren is dus belangrijk in dit bedrijf. Het bedrijf kampt op dit moment echter met 

het probleem dat veel oudere werknemers vertrekken. De vraag is hoe deze specifieke bedrijfskennis 

overgedragen kan worden naar de nieuwe werknemers. Eén van de oplossing zou volgens het bedrijf ‘coaching’ 

zijn.  

  

Oasen verwacht in de toekomst te gaan fuseren tot één waterbedrijf in het drukste deel van 

Nederland, namelijk de Randstad. Het bedrijf heeft deze verwachting omgedoopt tot de kreet ‘Solo voor 

Samen’. Het toekomstige Randstadbedrijf zou ten minste de provincies Noord- en Zuid-Holland moeten 

omvatten. Met name op het gebied van de drinkwatervoorziening verwacht Oasen dan belangrijke voordelen te 

kunnen behalen. Op dit moment hebben er al verkennende gesprekken plaatsgevonden aangaande deze 

mogelijke fusie tot één drinkwaterbedrijf.  

 

6.2 Participerende observatie 

Door mijn participerende observatie10 bij het bedrijf gedurende vier maanden is het mogelijk om een 

omschrijving van het bedrijf te geven. Tijdens deze periode heb ik naast het maken van een literatuurstudie en 

een vragenlijst, ook deelgenomen aan tweewekelijkse teamvergaderingen, de nieuwsbrief geredigeerd, 

presentaties bijgewoond  en dagelijkse activiteiten ondernomen als e-mails ontvangen en verzonden, formele 

en informele gesprekken gevoerd en deelgenomen aan communicatievraagstukken die zo nu en dan de kop 

opstaken.  

Over het algemeen heerst er een vrij collegiale sfeer en wordt er vrij informeel met elkaar omgegaan. 

Toch zijn machtsverhoudingen wel vrij duidelijk te zien: werknemers lager in rang schikken zich netjes in de 

door de hoger in rang gegeven richtlijnen. De één heeft ook duidelijk meer zeggenschap dan de ander en dit is 

ook niet meer dan logisch in mijn optiek. Zeker gezien het feit dat het een bedrijf is met vele verschillende 

functies van allerlei niveaus.  

                                                 
10 Zie ook hoofdstuk 7.1.3 in het methoden hoofdstuk 
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Tijdens mijn stage heb ik gemerkt dat transparantie en persoonlijke ontwikkeling inderdaad hoog op 

de prioriteitenlijst staan bij Oasen. Ook al worden deze termen soms in het algemeen aangeduid als 

‘modetermen’, toch merkte ik dat men bij Oasen zonder meer de drang voelde om deze zaken aan te pakken. 

Bij vele (PowerPoint)presentaties heb ik deze termen terug zien komen.  

Tijdens de lunchtijd, die qua tijd opgedeeld was in twee groepen, was het opvallend dat de groepen die 

met elkaar werkten (hetzij op het kantoor, hetzij ergens anders) ook bij elkaar lunchten aan tafel. Aangezien ik 

in het begin vrijwel niemand kende, ging ik nog wel eens willekeurig ergens (bij) zitten. Aan de ene kant leek 

men dit interessant te vinden om een onbekend persoon aan de tafel te hebben, aan de andere kant kreeg ik 

soms het gevoel dat men vond dat er iets niet klopte. Vooral natuurlijk als door mijn toedoen een vaste plek 

niet meer door de vaste persoon kon worden ingenomen. Het geeft denk ik aan dat er een bepaalde cultuur 

heerst binnen een bedrijf en men hierdoor eigen (ongeschreven) regels heeft gecreëerd. Met voorzichtigheid 

zou ik kunnen stellen dat de gemiddelde werknemer zich vrij conservatief opstelt en niet al te snelle 

veranderingen wenst te zien. Een voorbeeld: om onder andere de betrokkenheid onder werknemers wat te 

vergroten, werd er in de lunchruime een tafel ingericht waar je samen met anderen kon brainstormen over 

nieuwe ideeën voor het bedrijf. Ideeën die het werken attractiever, leuker of efficiënter maakten. Ongeacht wat 

voor ideeën er uitkwamen, kreeg men de lunch die men erbij nuttigde gratis. In de tijd dat ik er stage liep 

hebben maar weinig mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Dus aan de ene kant blijkt uit MeBeO’s 

(medewerkerbetrokkenheidsonderzoek) dat de medewerker zich weinig betrokken voelt bij het bedrijf, terwijl 

aan de andere kant men aan kleinschalige activiteiten om de betrokkenheid te vergroten maar weinig actief 

meedoet. Uiteraard moet aan beide kanten de wil zijn om transparant en open te communiceren.  

Puur wat betreft communiceren viel me op dat er buitengewoon veel geë-maild wordt binnen het 

bedrijf. Van huishoudelijke mededelingen dat er een paraplu was gevonden of dat er een auto met brandende 

koplampen stond op het parkeerterrein, tot e-mails waarin een link stond naar een specifieke presentatie 

waarin afgevraagd kon worden of dit voor iedereen bestemd zou moeten zijn. Reden hiervoor zou kunnen zijn 

dat via één simpele muisklik het mogelijk is om alle medewerkers in het bedrijf een e-mail te sturen. Daarnaast 

zijn er ook aparte groepen aangemaakt waarbij je slechts één afdeling tegelijkertijd bereikt. De kans is dus 

groot dat men voor het gemak maar iedereen e-mailt, om in ieder geval niemand te missen.  

Naast het overmatige e-mailverkeer viel het ook op dat men vrij frequent bij elkaar langs ging om iets 

te vragen of soms zomaar voor een informeel gesprekje. Oasen hanteert een ‘open deur’ beleid: de deuren van 

de kamers zijn alleen dicht indien er vergaderd wordt. Dit stimuleert natuurlijk het bij elkaar langsgaan. Het 

was ook duidelijk dat men dit van elkaar waardeerde.  

Kortom: een vrij open en informele sfeer, maar een enigszins conservatieve houding en een eigen 

bedrijfscultuur, waarbij overmatig veel geë-maild wordt, maar ook veelvuldig gebruik gemaakt wordt van het 

persoonlijke gesprek bij elkaar.  

 

 

 

 57



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 58



 

 

 

 

Deel II: 

 

Empirisch onderzoek 

 59



 60



Hoofdstuk 7: Methode 

 

7.1 Onderzoeksmethode 

Dit onderzoek, met als doel om inzicht te krijgen in hoeverre de interne communicatievormen 

adequaat zijn bij Oasen,  is te classificeren als praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Middels het 

onderzoek zal er theorie- en praktijkkennis opgedaan worden waarmee beslissingen gemaakt kunnen worden 

om het praktijkprobleem aan te pakken. Uiteindelijk moet het onderzoek uitmonden in concrete 

verbeteradviezen van de interne communicatie bij Oasen.  

Het onderzoek is als kwantitatief te classificeren; het is namelijk vooral gericht op meten en 

analyseren met behulp van een vragenlijst, wat een kwantitatieve onderzoeksmethode is (Baarde, De Goede & 

Teunissen, 2001).  

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag ‘In hoeverre zijn de huidige manieren van 

interne communicatie bij Oasen adequaat en welke rol spelen betrokkenheid en tevredenheid daarin?’ heb ik in 

dit onderzoek gebruik gemaakt van de volgende drie onderzoeksstrategieën: een literatuurstudie, een 

vragenlijst en ten slotte de participerende observatie. De hantering van meerdere onderzoeksmethoden, 

triangulatie genoemd, zorgt ervoor dat meerdere facetten van de werkelijkheid (in dit geval de werkvloer van 

Oasen) belicht kunnen worden en op elkaar betrokken kunnen worden. 

 

7.1.1 Literatuurstudie 

De literatuurstudie (zie hoofdstuk 2 t/m 5) die vooraf ging aan het empirisch gedeelte is vooral van 

verkennende aard en ter ondersteuning van de te creëren vragenlijst in het empirisch gedeelte. Het vervult een 

belangrijke taak bij het ontwerpen van de vragenlijst en het daarna interpreteren van de uitkomsten van de 

vragenlijst. De literatuurstudie gaat van algemeen naar specifiek: allereerst wordt naar een definitie van 

communicatie in het algemeen gezocht, daarna wordt de overstap gemaakt naar interne communicatie in het 

bijzonder. Van hieruit zullen alle mogelijke interne communicatiemiddelen uiteen gezet worden, waarbij 

kenmerken en bruikbaarheid ervan een grote rol spelen. Verder zal getracht worden verbanden te leggen met 

begrippen als tevredenheid en betrokkenheid in samenhang met de interne communicatiestructuur.  

 

7.1.2 Vragenlijst 

 De vragenlijst is in dit onderzoek de belangrijkste onderzoeksstrategie. Hiermee wordt getracht  

te achterhalen wat de houding en wensen van medewerkers zijn op het gebied van interne communicatie. Niet 

alleen zal de huidige situatie bevraagd worden, maar ook het verlangen naar een verandering in de interne 

communicatie bij Oasen zal bevraagd worden. De vragenlijst is hoofdzakelijk te typeren als een gestructureerde 

vragenlijst met vaste antwoordcategorieën.11 De medewerkers krijgen naast vragen met vaste 

antwoordcategorieën, ook de mogelijkheid om bij bepaalde vragen een eigen mening in te vullen. Hiermee 

wordt getracht een nog beter beeld te verkrijgen van de eventuele knelpunten bij de huidige manieren van 

intern communiceren.  

 Aan de hand van de resultaten uit deze uitgebreide vragenlijst kan uiteindelijk in het licht van de 

bevindingen uit de literatuurstudie een gedegen advies gevormd worden ten aanzien van de interne 

communicatiestructuur.  

 

                                                 
11 Voor details, zie paragraaf  7.3 Opzet en ontwerp vragenlijst 
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7.1.3 Participerende observatie 

Tijdens de periode van onderzoek waarin de literatuurstudie gemaakt werd en de vragenlijst gecreëerd 

en uitgezet werd, zijn ook participerende observaties12 gedaan op het hoofdkantoor van Oasen. Door mijn 

fulltime aanwezigheid van vier maanden (september tot en met december 2006), is een goed beeld te 

verkrijgen van de sfeer, van de manier van omgang met elkaar en uiteraard de manieren van intern 

communiceren. Deze participerende observatie hield ook in het actief deelnemen aan teamvergaderingen van 

de afdeling communicatie, het redigeren van stukken voor de nieuwsbrief, het redigeren van nieuw 

foldermateriaal en het meedenken bij verscheidene problematiek die op de afdeling communicatie zich 

voordeed. Met deze kennis zullen gefundeerde adviezen gegeven kunnen worden omtrent de manier van intern 

communiceren. 

 

7.2 Gang van zaken vragenlijst 

Voordat de vragenlijst uitgezet werd, moesten de werknemers hiervan op de hoogte gesteld worden. 

De meeste werknemers van Oasen wisten al van mijn aanwezigheid af, aangezien ik bij mijn eerste stageweek 

werd genoemd in de nieuwsbrief Op de Hoogte. Om de vragenlijst te introduceren, werd men hier twee maal 

van op de hoogte gesteld in de Op de Hoogte13, namelijk twee weken en één week vóórdat de vragenlijst van 

start ging. Daarnaast is de vragenlijst nog twee maal op de nieuwspagina op Focus geïntroduceerd. Ook heb ik 

door middel van informele gesprekjes in de wandelgangen mensen geprobeerd op de hoogte te stellen van mijn 

onderzoek en het belang van het invullen van de vragenlijst geprobeerd duidelijk te maken.  

De digitale vragenlijst had een looptijd van 2 weken (4 december 2006 tot en met 15 december 2006). 

Elke werknemer van Oasen kreeg via een persoonlijke e-mail (waarbij men bij de voornaam genoemd werd in 

de brief) een link naar de vragenlijst die op NetQ14 (online enquêtesoftware) staat. Voordat men deze e-mail 

kreeg werd men al twee keer op de hoogte gesteld dat de vragenlijst eraan zou komen (in de nieuwsbrief en op 

de nieuwspagina op intranet). Aangezien het streven was om alle werknemers van Oasen te bereiken, was het 

zaak om ook de monteurs (die vaak op pad zijn) te bereiken. Nadat bleek dat zij de digitale vragenlijst niet of 

zeer moeilijk konden openen, is voor deze groep een papieren versie gecreëerd en is ervoor gezorgd dat zij dit 

tijdens een teamoverleg zouden kunnen maken.  

Zeer frequent zijn er op de nieuwspagina berichtjes geplaatst met daarin een update over de 

vragenlijst. Vaak werd hierin vermeld hoe hoog het responspercentage inmiddels was en instructies om de 

vragenlijst alsnog in te vullen als men dit nog niet gedaan had.15

Het gestreefde responspercentage lag op 60%, aangezien er dan vrij goede algemene uitspraken 

gedaan kunnen worden met de resultaten die uit de vragenlijst gehaald worden. De eerste dagen verliepen 

voorspoedig wat betreft responspercentage, maar na een paar dagen bleef het percentage steken op 40%. 

Aangezien dit nog niet aan de responseis voldeed, is in samenspraak met het hoofd Communicatie besloten om 

een ludieke actie op te zetten, om de respons te vergroten. Deze ludieke actie16 hield in dat op elk bureau van 

het kantoor een zuurstok neergelegd werd, met daaraan een oranje opvallend strookje. Op dit strookje stond: 

‘De reden dat je deze zuurstok op je bureau vindt, is ….’ 

De bedoeling met dit mysterieuze briefje was om de werknemers te prikkelen alsnog de vragenlijst in 

te vullen, waarbij men ook het doel ervan inzag: onvolledige informatie of informatie die je pas veel later 

verkrijgt kan soms erg frustrerend zijn (zoals in dit geval bij de tekst op de zuurstok). Uiteraard moest dan ook 

meteen de vergelijking getrokken worden met informatie en communicatie in het bedrijf zelf. Nadat men deze 

zuurstok ’s ochtends op het bureau gevonden had, kreeg elke werknemer een e-mail, waarin het één en ander 

werd uitgelegd over het hoe en waarom van de zuurstok en was er uiteraard een link naar de vragenlijst. Voor 

                                                 
12 Zie ook hoofdstuk 6.2

13 Voor een voorbeeld van de introductie, zie bijlage 3: voorbeeld introductie vragenlijst in de Op de Hoogte 

14 www.netq.nl 

15 Voor een voorbeeld van zo’n berichtje, zie bijlage 3: Voorbeeld update vragenlijst op nieuwspagina 

16 Voor het materiaal van deze ludieke actie verwijs ik u naar bijlage 2 
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extra ondersteuning van deze ludieke actie zijn er ook op elk prikbord in de aanwezige ‘pantry’s’ (een print- en 

consumptieruimte) één of meerdere posters opgehangen, waarbij men herinnerd werd aan de zuurstok en de 

vragenlijst.  

De ludieke actie had effect, want het responspercentage (wat ‘live’ bekeken kon worden via de site 

waar de vragenlijst opstond) schoot direct hierna met een paar procent omhoog. De laatste dag voor het 

invullen van de vragenlijst was vrijdag 15 december. Het responspercentage was nog niet voldoende, dus is 

ervoor gekozen om uiteindelijk de laatste twee uur van die werkdag de gehele werkvloer langs te gaan. Hierbij 

is bijna  elke aanwezige werknemer gevraagd of deze (als men dat nog niet gedaan had) de vragenlijst alsnog 

kon invullen. Met deze laatste actie kwam het uiteindelijke responspercentage uit op 63%. 

 

7.2.1 Responspercentage 

Het hierboven genoemde responspercentage is als volgt berekend: de vragenlijst is uitgezet onder alle 

werknemers van Oasen (omvang populatie N=248); hiervan hebben 156 personen (=n) de vragenlijst volledig 

ingevuld. Het responspercentage kan als hoog aangeduid worden, zeker gezien het feit dat normaliter bij Oasen 

een responspercentage van rond de 50% gehaald wordt bij vragenlijsten die van binnenuit georganiseerd 

worden. Een dergelijk responspercentage zorgt ervoor dat de behaalde resultaten over mijn 

onderzoekspopulatie met vrij grote zekerheid gegeneraliseerd kunnen worden naar de totale populatie (alle 

werknemers bij Oasen). 

Het is interessant om te kijken hoeveel procent per cluster de vragenlijst heeft ingevuld. Om per 

cluster een beeld te kunnen geven in hoeverre men de vragenlijst heeft ingevuld, deel ik de n van het cluster 

door de totale N van dat cluster.  

 

Tabel 7.1 Responspercentage per cluster 

 n* N % (n/N x 100%) 

Cluster 1 (fez, front- en back office, relatiebeheer) 28 37 76% 

Cluster 2 (ondersteuners, hr, inkoop&verzekeringen, juridische zaken) 21 27 78% 

Cluster 3 (netbeheer, productie, uitvoering, informatiebeheer, 

kwaliteitsmanagement) 

94 168 56% 

Cluster 4 (communicatie & organisatieadvies, directie) 13 16 81% 

totaal 156 248  

* aantal personen dat de vragenlijst heeft ingevuld 

 

De N is berekend via de fte-cijfers van de clusters, aangezien ik alleen de fte cijfers per afdeling kon 

verkrijgen. Het totaal aantal werknemers bij Oasen in december 2006 was 248 en de totale fte was 236. Het 

aantal werknemers per cluster wordt dan berekend door de volgende som: 248/236 x fte cluster.  

De responscijfers in tabel 7.1 geven een beeld hoe de responsverhoudingen per cluster liggen. In 

cluster 4 is het hoogste ‘responspercentage’ gehaald (81%). Het cluster met het laagste responspercentage is 

cluster 3; uit dit cluster heeft 56% van alle werknemers de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.  

 

7.3 Opzet en ontwerp vragenlijst 

De vragenlijst17 is een bewerking van bestaande vragenlijsten die bedoeld zijn om knelpunten in een 

organisatie te ontdekken: ‘Vragenlijst voor het onderzoek naar knelpunten in de organisatie’ (Koeleman; 2003), 

‘Voorbeeld van een tevredenheidsenquête’ (Koeleman; 2003) en ‘Voorbeeld van een communicatie-audit’ 

                                                 
17 Voor de volledige vragenlijst verwijs ik u naar bijlage 1 
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(Reijnders; 2006). De voorafgegane literatuurstudie, ideeën uit de communicatieafdeling van Oasen en 

uiteraard eigen ingevingen hebben de vragenlijst verder vormgegeven.  

De vragenlijst bestaat uit 44 vragen; hiervan zijn er 39 gesloten vragen en 5 open vragen. Bij 

meerkeuzevragen is gekozen voor een 5-punts Likertschaal, waarbij het middelste antwoord een neutrale keuze 

is. Er is voor een oneven aantal antwoordmogelijkheden gekozen, aangezien men hierdoor niet gedwongen 

werd om een positieve of negatieve antwoordrichting te moeten kiezen (waardoor een scheef beeld zou kunnen 

ontstaan). De vragen zijn onderverdeeld in zes verschillende thema’s: personalia, lezen en te weten komen, 

teamoverleg, vragen stellen, op de hoogte en nieuwspagina op focus en manieren van communiceren. 

Hieronder zal per thema aangeven worden welk doel ermee beoogd werd. 

 

Personalia (vr. 1 t/m 7) 

Onder het kopje ‘personalia’ wordt gevraagd naar de leeftijd, het geslacht, in welk cluster men 

werkzaam is, de diensttijd, het soort dienstverband, de hoogst genoten opleiding en de werkplek. Via deze 

vragen kan allereerst een heldere omschrijving gemaakt worden van de onderzoeksgroep. Deze verkregen 

variabelen dienen verder als correlatievariabelen. Eventuele verbanden kunnen zo aan persoonskenmerken 

gerelateerd worden (bijvoorbeeld of de tevredenheid over een bepaald communicatiemiddel afhangt van de 

diensttijd). De anonimiteit is gewaarborgd door te vragen naar de categorieën in plaats van exacte cijfers (bij 

leeftijd en diensttijd). Daarnaast is doelbewust niet gevraagd naar de afdeling waar men werkt, maar naar het 

cluster waar men onder valt.  

 

Lezen en te weten komen (vr. 8 t/m 20) 

De eerste inhoudelijke items zijn vrij eenvoudig te beantwoorden. Het moet onderzoeken hoe vaak en 

op welke manier bepaalde middelen gelezen worden. Een belangrijk item is in hoeverre men via een bepaalde 

informatiebron op dit moment informatie verkrijgt. In de vraag daarna wordt hetzelfde gevraagd, alleen dan in 

hoeverre men via een bepaalde bron informatie wenst te verkrijgen. Het vergelijken van deze resultaten levert 

een goed beeld op welk middel minder of juist meer ingezet zou kunnen worden. De mate van transparantie 

probeer ik te achterhalen door te kijken naar de mate waarin een bepaald onderwerp gecommuniceerd wordt18. 

Tevens probeer ik te achterhalen hoe men informatie zoekt en wat men vindt van de hoeveelheid informatie bij 

bepaalde middelen. Hierdoor kom ik te weten in hoeverre men persoonlijk of onpersoonlijk communiceert. Het 

thema wordt afgesloten met een algemeen rapportcijfer voor de informatievoorziening. Dit is een maat voor 

tevredenheid wat betreft de totale informatievoorziening. 

Via dit thema kan derhalve een aardig beeld verkregen worden waar eventuele knelpunten en 

mogelijkheden liggen van de interne communicatiestructuur: hoe (vaak) leest men bepaalde middelen en 

hoeveel informatie verkrijgt men hiermee.  

 

Teamoverleg (vr. 21 t/m 30) 

Teamoverleg is een belangrijke vorm van persoonlijke, verticale mondelinge communicatie. 

Teamoverleg krijgt dan ook specifieke aandacht. Aan de hand van dit thema worden allerlei aspecten 

(frequentie, sfeer, besproken onderwerpen) van het teamoverleg behandeld om de mate van openheid en 

transparantie te onderzoeken. Daarnaast is het een indicatie voor het belang dat Oasen hecht aan mondelinge 

communicatie en moet het aangeven in hoeverre men betrokken wordt bij het vormgeven van het teamoverleg. 

Een algemeen cijfer voor het teamoverleg dient als maat voor tevredenheid over deze specifieke vorm van 

mondeling (horizontaal) communiceren. 

 

 

 

                                                 
18 Zie vraag 16 in bijlage 1 
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Vragen stellen (vr. 31 t/m 33) 

De manier waarop men vragen stelt aan collega’s, laat de mate van vrijheid zien die men denkt te 

hebben en geeft aan of men persoonlijke of onpersoonlijke vormen prefereert. Ook geeft het aan of men op een 

open manier met elkaar omgaat. Met andere woorden: hoe transparant is de organisatie?  

 

Op de Hoogte en de Nieuwspagina op Focus (vr. 34 t/m 36) 

De nieuwsbrief (Op de Hoogte) en de nieuwspagina op intranet worden veelvuldig ingezet bij Oasen. 

Bij dit thema wordt dan ook uitgebreid gevraagd naar meningen over de inhoud ervan. Via deze vragen kan 

bijvoorbeeld bepaald worden in hoeverre men de inhoud van deze communicatiemiddelen objectief en 

betrouwbaar vindt, wat iets zegt over de mate van transparantie. Ook kan het aangeven in hoeverre men deze 

digitale vorm van communiceren apprecieert. Daarnaast is het van belang om te weten in hoeverre deze 

middelen elkaar overlappen, aangezien ze beide veelvuldig ingezet worden.  

 

Manieren van communiceren (vr. 37 t/m 41) 

Via dit thema is geprobeerd te achterhalen in hoeverre bepaalde informatie die men mist goed op te 

zoeken is en welke redenen hiervoor zijn. Tevens wordt zo achterhaald welke middelen eventueel minder 

ingezet kunnen worden of zelfs niet meer ingezet hoeven te worden en de redenen hiervoor. Uiteraard is ook 

het omgekeerde belangrijk om te weten te komen: zijn er nog manieren van communiceren die men mist bij 

Oasen? In ieder geval moet het een beeld geven in hoeverre men persoonlijk of onpersoonlijk aan informatie 

wil komen en of schriftelijk, mondeling of digitaal communiceren de voorkeur geniet. Ten slotte wordt gevraagd 

naar de algemene tevredenheid over de beschikbaarheid van informatie, dat als maat dient voor de 

tevredenheid over de openheid en mate van transparantie van de organisatie. 

 

De vragenlijst eindigt met drie open vragen, waarbij men in eigen woorden kan zeggen welk onderdeel 

van de interne communicatie men een pluim zou willen geven en welk onderdeel men het meest dringend 

verbeterd zou willen zien. Bij de laatste vraag kan men eventuele opmerkingen kwijt over onderwerpen die nog 

niet aan de orde zijn gekomen. De mate waarin de open vragen worden beantwoord, is een indicatie van de 

mate waarin het onderwerp ‘interne communicatie’ leeft onder de werknemers. Wat wil men nog verder kwijt 

over dit onderwerp? Gezien het gesloten karakter van de vragenlijst is dit een goed moment voor de 

respondent om nog dieper op een kwestie in te gaan of juist een andere kwestie aan het voetlicht te brengen. 

 

7.3.1 Verwerking gegevens vragenlijst 

Via het programma NetQ konden alle gegevens van de vragenlijsten direct geëxporteerd worden naar 

een Excel bestand, dat vervolgens weer geïmporteerd kon worden in SPSS. De papieren vragenlijsten (van de 

monteurs) werden handmatig in dit SPSS bestand ingevoerd.  

7.3.2 Hercoderen en clusteren 

Vervolgens is er een codeboek gemaakt en werden alle variabelen gecontroleerd. Enkele variabelen 

zijn hergecodeerd, zodat bij elke meerkeuzevraag antwoordmogelijkheid ‘0’ negatief was en 

antwoordmogelijkheid ‘4’ positief. Ook zijn enkele vragen geclusterd tot een nieuwe variabele. Zo zijn alle items 

bij vraag 34 geclusterd (stellingen over de Op de Hoogte) en hetzelfde geldt voor vraag 35 (stellingen over de 

nieuwspagina). Hieruit kwamen twee nieuwe variabelen, namelijk OpdeHoogteTevredenheid (met Cronbach’s 

Alfa = 0,810 voor dit cluster) en NieuwspaginaFocusTevredenheid (met Cronbach’s Alfa = 0,919 voor dit 

cluster). Ook zijn sommige variabelen hergecodeerd naar variabelen met maar 2 waarden (bijvoorbeeld 

freqOdHlezen2klassen met de waarden ‘nooit tot middelmatig lezen’ en ‘vaak tot altijd lezen’. Deze variabele is 

ontstaan uit de oorspronkelijke variabele freqlezenA met waarden ‘heel zelden’, ‘zelden’, ‘neutraal’, ‘vaak’, ‘heel 
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vaak’). Het voordeel van de nieuwe variabelen met 2 waarden, is dat groepen beter vergeleken kunnen worden 

met elkaar. 

Een nieuwe variabele die vrij uitgebreid gebruikt is om eventuele verbanden aan te tonen, is de 

‘binnen/buitendienst’-variabele, die gemaakt is uit de ‘werkplek’-variabele. De waarde ‘ik werk op kantoor’ 

kreeg de nieuwe waarde ‘binnendienst’ en de andere twee oorspronkelijke waarden ‘ik werk in de buitendienst 

als (onderhouds)monteur’ en ‘ik werk op een andere locatie (magazijn of zuiveringsstation)’ kregen de nieuwe 

waarde ‘buitendienst’.  

7.3.3 Analyse data vragenlijst 

De data zijn via het statistische computerprogramma ‘SPSS’ geanalyseerd. Aangezien de vragenlijst 

vrij uitgebreid is en er dus ook veel variabelen bestaan, is van tevoren bepaald (onder andere in overleg met de 

afdeling communicatie) welke verbanden interessant zijn om te weten te komen. Aangezien alle losse vragen 

op zich ook interessant zijn (frequenties), worden deze ook allen afzonderlijk behandeld en weergegeven in 

hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk bestaat hoofdzakelijk uit de weergave van frequenties, correlaties en 

groepsvergelijkingen door middel van One Way Anova en Paired Samples T-test.  

De (samengestelde) frequentiegrafieken geven in één oogopslag weer welk percentage van de 

respondenten voor een bepaalde antwoordcategorie heeft gekozen. De respondenten hadden bij 

meerkeuzevragen de keuze uit vijf antwoordmogelijkheden (de 5-punts-Likert schaal). Bij de analyse zijn deze 

5 waarden dikwijls teruggebracht naar 3 waarden (bijvoorbeeld ‘heel zelden/zelden’, ‘neutraal’ en ‘vaak/heel 

vaak’), om zo een overzichtelijkere grafiek te kunnen verwezenlijken.  

Met behulp van de variantie-analyse is getoetst of gemiddelden van een variabele in verschillende 

groepen van elkaar significant verschillen. Deze is uitgevoerd met de One Way Anova-test. Niet alleen de vraag 

of ze verschillen is daarbij interessant; de vraag welke groepen nu van elkaar verschillen is nog interessanter 

om te weten te komen. Om hier achter te komen is als aanvulling op de One Way Anova-test de Bonferroni 

toets gebruikt die dit specifiek berekent.  

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de Paired samples T-test (bijvoorbeeld bij vraag 14 en 15, waar 

het verschil tussen huidige en wenselijke situatie wat betreft het gebruik van middelen vergeleken kan 

worden). Deze test kijkt per individu hoe de gevormde paren van elkaar verschillen. Op deze manier is een 

goed beeld te verkrijgen waar knelpunten liggen tussen huidige en wenselijke situatie. Ook is deze test gebruikt 

om de variabelen ‘Bij wie kan je met vragen terecht’ en ‘mate van openheid communicatie’ met elkaar te 

vergelijken op 3 groepen werknemers.  

Bij elke toets is gebruik gemaakt van een overschrijdingswaarde van α=5%. De zogenoemde 

‘nulhypothese’ wordt dan met een betrouwbaarheid van 95% verworpen. Indien het voorkomt dat de gevonden 

overschrijdingskans net iets hoger ligt dan 5% (maar minder dan 10%), dan zal van een tendentieel gevonden 

effect gesproken worden. Dit houdt in dat er niet in termen gesproken zal worden van significante verbanden, 

maar van groepen die geneigd zijn tot bepaald gedrag. 

De kwalitatieve gegevens uit de open vragen (vraag 39, 40, 42, 43 en 44) zijn per vraag vanuit SPSS 

in een Word document geplaatst, waarna de handgeschreven antwoorden van de monteurs erbij zijn gezet. 

Vervolgens zijn de antwoorden (indien mogelijk) ingedeeld in verschillende categorieën en geturfd. De 

antwoorden die het meest voorkomen zijn behandeld in het resultatenhoofdstuk.  

 

7.4 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid is de marge die aangeeft in hoeverre de vragenlijst dezelfde resultaten zou geven als 

deze nog een x-aantal keren zou worden afgenomen. Deze kan vastgesteld worden door de ‘test-hertest-

methode’ en het bepalen van de homogeniteit (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001):  
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De test-hertest-methode 

De correlatie tussen de antwoorden van de eerste en de tweede test zit tussen 0 en 1. Bij 1 heb je dus exact 

dezelfde uitkomst en de hoogste mate van stabiliteit. Aangezien het meerdere keren afnemen van deze 

vragenlijst geen optie was (door tijdgebrek en doordat men de vragen daardoor al voorziet), kan hierover geen 

uitspraak gedaan worden met betrekking tot dit onderzoek. 

 
Bepalen van de homogeniteit van een test 

Alle vragen moeten precies hetzelfde begrip meten. Dit kan via de Cronbach’s alpha (item-analyse): 

hierbij wordt bekeken in hoeverre één antwoord samenhangt met alle overige antwoorden. De waarde valt 

tussen de 0 en de 1, waarbij het algemene minimum 0,80 is. Elk van mijn geclusterde variabelen had een 

Cronbach’s alfa die hoger lag dan 0,80. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de vragen in deze clusters 

hetzelfde begrip meten. 

 

De interne betrouwbaarheid is gewaarborgd doordat er gebruik gemaakt is van meerdere 

onderzoeksstrategieën: een literatuurstudie, een uitgebreide vragenlijst en participerende observaties. De 

externe betrouwbaarheid is het expliciteren van de gevolgde werkwijze, zoals behandeld in dit hoofdstuk. 

Hierbij is ook stilgestaan bij de geclusterde vragen en hun Cronbach’s alfa die allen voldoende waren. Ook deze 

betrouwbaarheid is hierdoor gewaarborgd. 

Validiteit 

Interne validiteit betekent: meten wat je beoogt te meten (’t Hart, 1996). Vooral complexe en 

abstracte begrippen kunnen problematisch hierbij zijn. Aangezien dit onderzoek redelijk abstracte begrippen als 

betrokkenheid en transparantie onderzoekt, is ervoor gekozen om dit woord niet zodanig in de vragenlijst voor 

te laten komen. De mate van betrokkenheid moet achteraf blijken uit de antwoorden die men op eenvoudige en 

begrijpelijke vragen gegeven heeft. Ook antwoordcategorieën met sociaal wenselijke antwoorden zijn zoveel 

mogelijk vermeden. Hiermee is de interne validiteit gewaarborgd. 

De externe validiteit betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Aangezien het om onderzoek 

van een specifieke interne communicatiestructuur gaat bij een specifiek bedrijf, is generaliseerbaarheid minder 

van belang. Wel zouden eventuele aspecten van de theorie en gevonden resultaten meegenomen kunnen 

worden in ander intern gericht communicatieonderzoek. 
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Hoofdstuk 8: Resultaten 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de vragenlijst weergegeven worden. Dit zal thematisch en 

chronologisch aan de vragenlijst gedaan worden. Allereerst zal er in paragraaf 7.1 een omschrijving van de 

onderzoeksgroep geschetst worden.  Daarna volgt in paragraaf 7.2 het thema informatievoorziening. De 

resultaten over de thema’s teamoverleg, Op de Hoogte en Nieuwspagina op Focus worden in de paragraven 7.3 

t/m 7.5 gepresenteerd. In paragraaf 7.6 zal vervolgens het thema openheid communicatie behandeld worden 

en in paragraaf 7.7 zullen de manier van communiceren besproken worden.  

 

 

 

8.1 Beschrijving onderzoeksgroep 

 

8.1.1 Leeftijd 

De leeftijd van de gemiddelde Oasen medewerker is vrij hoog. De grootste leeftijdsgroep is de groep 

’46 t/m 55 jaar’ (29%). De groepen ’18 t/m 25 jaar’, ’26 t/m 35 jaar’ en ’36 t/m 45 jaar’ zijn vrijwel gelijk 

vertegenwoordigd, rond de 20% (zie grafiek 1A). 12% is ouder dan 55 jaar.  

 

Grafiek 1A: leeftijdsgroepen medewerkers  
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Kijkend naar de gemiddelde leeftijd van werknemers per cluster, dan zijn hier duidelijke verschillen in te 

ontdekken: 

 

Grafiek 1B: gemiddelde leeftijdsscore per cluster 
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Zo is de gemiddelde leeftijd van cluster 119 en cluster 320 vrij hoog in vergelijking met de gemiddelde 

leeftijd van cluster 221 en cluster 422. 

Cluster 4 kenmerkt zich als een jonge groep werknemers. Cluster 2 zit wat betreft leeftijd tussen 

clusters 1, 3 en 4 in. Cluster 3 is het cluster met de hoogste gemiddelde leeftijd. 

De clusters verschillen significant van elkaar wat betreft de leeftijd van de werknemers die werkzaam zijn in 

deze clusters (F=3,293; p=0,022). 

 

8.1.2 Geslacht 

Oasen kan verder getypeerd worden als een mannelijk bedrijf: bijna driekwart (72%) van de 

werknemers is man.  

 

8.1.3 Diensttijd 

Ten aanzien van de diensttijd van de Oasen medewerker blijkt dat de diensttijdgroep met het hoogste 

percentage de groep ‘1 t/m 5 jaar’ is (26%). Bijna de helft van de werknemers bij Oasen is niet meer dan 10 

jaar in dienst (49%). De groep met de trouwste dienders (31 jaar of langer) is vrij groot te noemen (11%).  

 

8.1.4 Dienstverband 

De meeste werknemers (82%) hebben een fulltime dienstverband. Er blijkt een significant verband te 

bestaan tussen geslacht en het hebben van een fulltime of parttime dienstverband: van de werknemers met 

een fulltime contract bestaat 82,7% uit mannen en 17,3% uit vrouwen. Van de mannelijke werknemers heeft 

94,6% een fulltime contract tegenover 50% bij de vrouwen. Deze verschillen zijn significant (χ2=42,336; 

p=0,000).  

                                                 
19 Cluster 1: FEZ, front- en backoffice, relatiebeheer 

20 Cluster 3: netbeheer, productie, uitvoering, informatiebeheer, kwaliteitsmanagement 

21 Cluster 2: groep ondersteuners, hr, inkoop & verzekeringen, juridische zaken 

22 Cluster 4: communicatie & organisatieadvies, directie 
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8.1.5 Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau (zie grafiek 1C) bij Oasen is vrij hoog: 41% van de werknemers heeft hoger 

onderwijs genoten (HBO [20,6%) of WO [20,6%]). De grootste groep zijn de werknemers met middelbaar 

beroepsonderwijs (38%).  

 

Grafiek 1C: opleidingsniveau medewerkers 
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8.1.6 Werkplek 

Tot slot kan ten aanzien van de werkplek gezegd worden dat de meeste respondenten op het kantoor 

in Gouda werken (78%) en de rest werkt in de ‘buitendienst’ als monteur of is werkzaam in het magazijn of op 

een zuiveringsstation (22%).  
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8.1.7 Samenvattend onderzoeksgroep: 

 

 

Oasen kenmerkt zich als een mannelijk bedrijf: bijna driekwart van de werknemers is man. De gemiddelde 

leeftijd is vrij hoog te noemen. De grootste leeftijdsgroep is ’46-55 jaar’ (29%). Wel is verschil in leeftijd te 

zien per cluster: cluster 2 en 4 zijn aanzienlijk jonger dan cluster 1 en 3, waarbij cluster 4 (communicatie & 

organisatieadvies, directie) gemiddeld het jongst is en cluster 3 (netbeheer, productie, uitvoering, 

informatiebeheer, kwaliteitsmanagement) het oudst. 

 

Er zijn vrij veel werknemers die nog niet lang bij Oasen werken: bijna de helft van de werknemers werkt 

minder dan 10 jaar bij Oasen en de groep ‘1 t/m 5 jaar’ is het grootst (26%). Toch is er ook een aandeel 

trouwe dienders: 11% werkt er al 31 jaar of langer. 

Oasen is ook een bedrijf waar de meeste mensen in fulltime dienstverband werken (82%). Gezien het 

mannelijke karakter van het bedrijf is dit percentage niet verwonderlijk. Het blijkt namelijk dat diensttijd een 

significant verband heeft met geslacht, waarbij vrouwen significant meer parttime werken dan mannen. 

 

Het opleidingsniveau is vrij hoog te noemen: 41% heeft hoger onderwijs genoten in de vorm van HBO of 

Universiteit en 38% heeft MBO opleidingsniveau. 

 

Het is niet verwonderlijk dat de meeste werknemers op het kantoor in Gouda werken (78%). De rest is 

werkzaam in het magazijn, in één van de zuiveringsstations of is werkzaam als monteur. 
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8.2 Informatievoorziening 

 

8.2.1 Frequentie lezen van een bepaald middel 

Allereerst is het belangrijk om te weten hoe vaak een bepaald communicatiemiddel gelezen wordt. 

Grafiek 2A is daarbij illustratief. 

 

Grafiek 2A: Percentage waarop een bepaald communicatiemiddel gelezen wordt 
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 Op de Hoogte en de Nieuwspagina op Focus worden zeer vaak gelezen. Meer dan driekwart (77%) van 

de respondenten geeft aan de Op de Hoogte vaak tot zeer vaak te lezen en bijna driekwart van de 

respondenten (74,5%) doet dit voor de nieuwspagina. Het prikbord is vrij evenredig verdeeld over de drie 

categorieën en wordt door de één vaak gelezen, terwijl de ander het zelden leest. Afdeling/project documenten 

worden iets intensiever gelezen dan het prikbord. 

 

8.2.1.1 Correlatie frequentie lezen bepaald communicatiemiddel en persoonsvariabelen 

Uit correlatieberekeningen blijkt dat de frequentie van lezen van een bepaald communicatiemiddel een 

verband houdt met een aantal persoonsvariabelen. Hieronder zijn de significante correlaties opgesomd: 

 

Op de Hoogte: 

- Leeftijd: Hoe hoger de leeftijd, des te minder vaak wordt de Op de Hoogte gelezen      (PC23= -0,174; p= 

0,031) 

- Diensttijd: Hoe langer in dienst, des te minder vaak wordt de Op de Hoogte gelezen (PC= -0,245; p= 0,002) 

- Opleidingsniveau: Hoe hoger het opleidingsniveau, des te meer de Op de Hoogte gelezen wordt (PC= 0,266; 

p= 0,001) 

- Binnen- of buitendienst: Binnendienst leest vaker de Op de Hoogte dan de buitendienst (PC= 0,318; p= 

0,000) 

- Monteur: Ook het feit dat je monteur bent houdt verband met de frequentie van lezen van de Op de Hoogte: 

niet-monteurs lezen significant meer de Op de Hoogte dan monteurs (PC= 0,391; p= 0,000) 

 

Nieuwspagina op Focus: 

- Geslacht: Vrouwen lezen de nieuwspagina vaker dan mannen (PC= 0,202; p= 0,012) 

                                                 
23 PC: Pearson Correlation 
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- Diensttijd: Hoe langer in dienst, des te minder vaak de nieuwspagina op Focus wordt  bekeken (PC= -0,226; 

p= 0,005) 

- Opleidingsniveau: Hoe hoger het opleidingsniveau, des te meer de nieuwspagina op Focus wordt bekeken 

(PC= 0,313; p= 0,000) 

- Binnen- of buitendienst: De binnendienst leest de nieuwspagina op Focus vaker dan de buitendienst (PC= 

0,575; p=0,000) 

- Monteur: monteurs lezen de nieuwspagina minder dan de niet-monteurs (PC=0,569; p= 0,000) 

 

Prikbord: 

- Geslacht: vrouwen lezen het prikbord meer dan de mannen (PC= 0,245; p= 0,002) 

- Fulltime/parttime dienstverband: parttime werknemers zijn eerder geneigd het prikbord te lezen (PC= 0,167; 

p= 0,040) 

- Binnen- of buitendienst: De binnendienst leest de prikborden vaker dan de buitendienst (PC= 0,372; p= 

0,000) 

- Monteur: monteurs lezen de prikborden minder dan de niet-monteurs (PC= 0,266; p= 0,001) 

 

Afdeling/projectdocumenten op Focus: 

- Opleidingsniveau: Hoe hoger het opleidingsniveau, des te meer men de afdeling/projectdocumenten op Focus 

leest (PC= 0,257; p= 0,001) 

- Binnen- of buitendienst: Binnendienst leest de afdeling/projectdocumenten meer dan de buitendienst (PC= 

0,318; p= 0,000) 

- Monteur: monteurs lezen de afdeling/projectdocumenten minder dan niet-monteurs (PC= 0,340; p= 0,000) 

 

Vooral het werken in de binnen- of buitendienst en de daaraan gekoppelde variabele of men monteur 

is, houden sterk verband met de frequentie van lezen van communicatiemiddelen: de binnendienst leest de 

communicatiemiddelen vaker dan de buitendienst; de niet-monteurs lezen de communicatiemiddelen vaker dan 

de monteurs. 

Ook het opleidingsniveau houdt met drie communicatiemiddelen een verband: hoe hoger het 

opleidingsniveau, des te vaker men de Op de Hoogte, de Nieuwspagina en de Afdeling/projectdocumenten 

leest.  

Geslacht vertoont correlaties met de frequentie van lezen van de Nieuwspagina en prikbord; vrouwen 

zijn eerder geneigd deze middelen te lezen. 

Diensttijd houdt een negatief verband met de frequentie van lezen van de Op de Hoogte en 

Nieuwspagina; hoe langer in dienst, des te minder men deze middelen leest. 
Leeftijd, in welk cluster men werkt en het soort dienstverband houden weinig tot geen verband met de 

frequentie van lezen van communicatiemiddelen.  

 

Het lezen van de Op de Hoogte kent een sterke correlatie met het lezen van de Nieuwspagina op 

Focus: hoe vaker de Op de Hoogte gelezen wordt, des te vaker wordt de nieuwspagina ook gelezen (PC= 

0,682; p= 0,000) 

 

Ook het lezen van de Nieuwspagina op Focus en het lezen van afdeling/projectdocumenten houden 

verband met elkaar; hoe vaker de Nieuwspagina gelezen wordt, des te vaker ook de 

afdeling/projectdocumenten bekeken worden       (PC= 0,517; p= 0,000). 
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8.2.2 Manier van lezen van een bepaald middel 

Nu ik uiteen heb gezet hoe de verdeling is tussen de middelen wat betreft de frequentie waarop ze 

gelezen worden, is het interessant om te kijken naar de manier waarop de verschillende middelen gelezen 

worden. 

 

Grafiek 2B: Percentage hoe een bepaald communicatiemiddel gelezen wordt 
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 Uit grafiek 2B valt te herleiden dat Op de Hoogte grondig gelezen wordt. Bijna de helft van de 

respondenten (48%) leest praktisch alles wat in de Op de Hoogte staat. Ditzelfde geldt voor de Nieuwspagina 

op Focus, dit middel wordt ook grondig gebruikt, waarbij 47% bijna alles leest en 38% een aantal stukjes of 

artikelen leest. Het prikbord komt er hier nog vrij redelijk vanaf, 19% leest bijna alles wat op het prikbord 

hangt. 23% geeft aan het prikbord niet te (kunnen) lezen.    

 

8.2.2.1 Correlaties met manier van lezen van een bepaald communicatiemiddel: 

De frequentie van lezen van de Op de Hoogte houdt verband met de manier van lezen van de Op de 

Hoogte. Het vaker lezen van de Op de Hoogte leidt tot uitvoeriger lezen van de Op de Hoogte. 97,5% leest 

uitvoerig bij ‘vaak tot altijd’ lezen tegenover 80% uitvoerig lezen bij ‘niet tot middelmatig’ lezen (Pearson Chi 

Square= 13,750; p=0,000). 

 

Hetzelfde geldt voor de nieuwspagina: vaak tot altijd lezen van de nieuwspagina leidt tot veel 

intensiever lezen van de nieuwspagina. Personen die de nieuwspagina amper bekijken, zijn sneller geneigd om 

de nieuwspagina globaler te bekijken. 99,1% leest uitvoerig bij ‘vaak tot altijd’ lezen tegenover 48,7% uitvoerig 

lezen bij ‘niet tot middelmatig’ lezen (Pearson Chi Square= 62,347; p= 0,000). Ook geldt dat de nieuwspagina 

minder intensief gelezen wordt als men langer in dienst is (PC= -,230; p= 0,004). 

De monteurs lezen de nieuwspagina veel minder intensief dan de ‘niet-monteurs’. Van de niet-

monteurs leest 91,2% de nieuwspagina goed tot uitvoerig, tegenover 36,8% bij de monteurs (PC= ,521; p= 

0,000). Ditzelfde geldt voor het werken in de binnen- of buitendienst: de binnendienst leest de nieuwspagina 

veel intensiever dan de buitendienst (PC= ,562; p= 0,000). 

 

Wat betreft de Afdeling/projectdocumenten op Focus, kan ook voor dit communicatiemiddel gesteld 

worden dat het vaker bekijken van de documenten, leidt tot nauwkeuriger lezen van de documenten (PC= 

63,757; p= 0,000). Daarnaast is een sterk verband gevonden tussen de variabele ‘monteur’ en ‘manier van 

lezen’ van de Afdeling/projectdocumenten: monteurs maken minder intensief gebruik van de documenten op 
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Focus dan de niet-monteurs. Van de niet-monteurs gebruikt 61,3% de documentatiefunctie van Focus goed tot 

uitvoerig, tegenover 15,8% van de monteurs (PC= ,426; p= 0,000).  

 

8.2.3 Uitprinten Op de Hoogte 

Tot voor kort werd de Op de Hoogte nog gezien als papieren middel, maar het wordt inmiddels alleen 

digitaal aangeboden, dus om van het scherm af te lezen.  

 

 

Diagram 2A: percentage dat de Op de Hoogte uitprint 

Altijd
Vaak
Zo nu en dan
Weinig
Nooit

Print je de Op de Hoogte wel eens uit?

 

Diagram 2A laat zien dat 85% van de respondenten de Op de Hoogte nooit of weinig uitprint. De Op de 

Hoogte wordt dus duidelijk als een digitaal middel gezien. 

 

8.2.3.1 Correlaties uitprinten Op de Hoogte 

Alleen leeftijd lijkt van invloed te zijn op het uitprinten van de Op de Hoogte: Jongeren printen de Op 

de Hoogte over het algemeen niet (zij lezen van scherm). Van de oudere werknemers is een behoorlijk deel nog 

geneigd om de Op de Hoogte uit te printen (42% van de werknemers ouder dan 45 jaar print de Op de Hoogte 

uit). Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat zij de Op de Hoogte nog mee hebben gemaakt in de 

papieren vorm en het dus gewend zijn om van papier te lezen. 

 

Dat leeftijd van invloed is op de mate van uitprinten van de Op de Hoogte heeft geen verdere 

gevolgen. Het uitprinten van de Op de Hoogte houdt namelijk géén verband met de tevredenheid erover. Het 

lezen vanaf scherm of op papier heeft in dit geval geen invloed op de tevredenheid over het middel (Pearson 

Chi Square= 0,070; p= 0,791). 

 

Het uitprinten blijkt ook niet van invloed te zijn op de mate waarin men de Op de Hoogte leest 

(Pearson Chi Square= 0,627; p= 0,428) en de manier waarop men de Op de Hoogte leest (Pearson Chi 

Square= 0,408; p= 0,523). Tevens houdt het uitprinten ook geen verband met de tevredenheid over de totale 

informatievoorziening (Pearson Chi Square= 0,017; p= 0,898) 
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8.2.4 Mate waarin men via een bepaalde informatiebron informatie verkrijgt 

In een bedrijf kun je via vele bronnen bepaalde informatie verkrijgen. In de vragenlijst vroeg ik de 

werknemers van Oasen dan ook in welke mate ze op dit moment via bepaalde informatiebronnen informatie 

verkrijgen. Grafiek 2C is hierbij illustrerend: het laat per informatiebron zien in welke mate men er op dit 

moment informatie via verkrijgt. 

 

Grafiek 2C: Percentage waarin men informatie per informatiebron verkrijgt 
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Bronnen via welke men de meeste informatie ontvangt zijn: 

1) Op de Hoogte (71,4%24) 

2) Nieuwspagina op focus (70,7%)  

3) E-mail (69,5%) 

 

Bronnen via welke men het minste informatie verkrijgt zijn: 

1) Prikbord (51,3%25) 

2) Website (oasen.nl) (42,8%) 

 

                                                 
24 Percentage respondenten dat aangaf veel of heel veel informatie via deze bron te ontvangen 

25 Percentage respondenten dat aangaf weinig of heel weinig informatie via deze bron te ontvangen 

 76



8.2.5 Mate waarin men via een bepaalde informatiebron informatie zou willen krijgen 

Nu duidelijk is hoe de situatie nu is wat betreft de informatiebronnen, is het belangrijk om te kijken 

naar de wens van de medewerkers over precies dezelfde informatiebronnen. Hoeveel informatie wil de 

werknemer nu eigenlijk ontvangen via de bestaande informatiebronnen? 

 

Grafiek 2D: Percentage waarin men informatie per informatiebron zou willen verkrijgen 
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 In grafiek 2D is duidelijk te zien welke bronnen men als belangrijke informatiebronnen ziet. Via de 

volgende bronnen wil men veel tot heel veel informatie ontvangen: 

 

1) Op de Hoogte (70,5%26) 

2) Teamoverleg (70,3%) 

3) Nieuwspagina op Focus (67,9%) 

4) Persoonlijk via afdelingshoofd (64,7%) 

5) E-mail (60,1%) 

 

De volgende bronnen zijn minder in trek; via de deze bronnen wil men vrij weinig informatie verkrijgen: 

 

1) Het prikbord (45,1%27) 

2) De website Oasen.nl (40,5%) 

 

Er is een verschil in de mate waarin met via bepaalde informatiebronnen informatie verkrijgt (nu) en 

zou willen verkrijgen (wens). Om een goed beeld te kunnen verkrijgen naar welk middel nu meer ingezet moet 

                                                 
26 Percentage respondenten dat aangaf veel of heel veel informatie via deze bron te willen ontvangen 

27 Percentage respondenten dat aangaf weinig of heel weinig informatie via deze bron te willen ontvangen 
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worden en welk middel minder, kunnen de middelen paarsgewijs vergeleken worden voor wat betreft de 

huidige situatie en de wenselijke situatie. In de volgende grafiek is te zien hoe de gemiddelden per 

informatiebron van elkaar verschillen en of deze verschillen significant zijn (* achter de informatiebron).  

 

Grafiek 2E: verschil informatiebronnen nu/wens 
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Informatiebronnen die méér ingezet kunnen worden: 

• Persoonlijk via afdelingshoofd (t= -5,222, p= 0,000) 

• Teamoverleg (t= -5,107, p= 0,000) 

• Informatiebijeenkomsten (t= -5,074, p= 0,000) 

• Afdeling/projectdocumenten op Focus (t= -2,770, p= 0,006) 

 

Informatiebronnen die minder ingezet kunnen worden: 

• Via collega’s verkregen informatie (bijv. wandelgangen of lunch) (t= 3,415, p= 0,001) 

• E-mail (t= 2,862, p= 0,005) 

 

De informatiebronnen die niet verschillen in de hedendaagse situatie en de wenselijke situatie zijn: 

• Prikbord 

• Nieuwspagina op Focus 

• Website oasen.nl 

• Op de Hoogte 
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8.2.5.1 Correlaties Op de Hoogte en wens informatie via dit middel 

Het blijkt dat het vaker lezen van de Op de Hoogte, leidt tot een sterkere wens om via de Op de 

Hoogte informatie te willen verkrijgen (Pearson Chi-square= 59,014; p= 0,000). Het aanzetten tot vaker lezen 

lijkt dus te lonen. 

Daarnaast blijkt dat het verkrijgen van een bepaalde hoeveelheid informatie via Op de Hoogte, zorgt voor 

eenzelfde wens naar hoeveelheid die men via de Op de Hoogte wil ontvangen (Pearson Chi-square= 71,038; p= 

0,000). 

 

8.2.6 Mening over de hoeveelheid informatie die men ontvangt uitgesplitst naar onderwerp 

De meningen over de hoeveelheid informatie per onderwerp verschillen behoorlijk zoals te zien in 

grafiek 2E. Zo zijn de grote oppervlakken bij de categorie ‘ruim onvoldoende/onvoldoende’ externe 

ontwikkelingen, MT besluiten, ontwikkelingen in de watersector. Over deze drie onderwerpen ontvangt men te 

weinig informatie. Hieruit valt af te leiden dat het MT weinig transparant is over bepaalde zaken die het MT 

aangaat.   

 

Vrij tevreden is men over de informatie over arbeidsvoorwaarden. Alle andere onderwerpen zijn geen 

eenduidige uitspraken over te doen, aangezien deze behoorlijk verdeeld zijn, zoals goed te zien is bij 

‘persoonlijke informatie van collega’s en bedrijf’, die haast gelijkwaardig over de categorieën verdeeld is.  

Wel zijn de vlakken bij de categorie ‘ruim onvoldoende/onvoldoende’ behoorlijk groot en is er dus vrij 

veel ontevredenheid over de aanwezigheid van informatie, naast het feit dat over dezelfde onderwerpen ook 

redelijk veel respondenten waren die tevreden waren over dat onderwerp.  

 

Grafiek 2E: mening over hoeveelheid informatie per onderwerp 
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8.2.7 Informatie zoeken 

Uit bovenstaande bevindingen, waarbij niet elk onderwerp even goed vertegenwoordigd is binnen 

Oasen en bepaalde communicatiemiddelen te veel of juist te weinig ingezet worden, valt het te verwachten dat 

men ook veel zelf naar informatie gaat zoeken.  

Het blijkt dat 77% inderdaad zelf actief op zoek gaat naar informatie die men mist. Toch zegt dus bijna 

een kwart (23%) van de respondenten niet zelf actief op zoek te gaan naar informatie die men mist. In 

combinatie met te weinig ingezette communicatiemiddelen en onderbelichte onderwerpen als externe 

ontwikkelingen, ontwikkelingen in de watersector, maar vooral de MT besluiten, lijkt mij dit een zorgwekkend 

punt.  

 

8.2.7.1 Informatie zoeken afhankelijk van mate gebruik communicatiemiddelen 

Het actief op zoek gaan naar informatie blijkt afhankelijk te zijn van de mate waarin je bepaalde 

communicatiemiddelen gebruikt. Voor de Op de Hoogte, de Nieuwspagina, het prikbord en de 

afdeling/projectdocumenten op Focus geldt: hoe vaker men deze middelen gebruikt, des te vaker men ook zelf 

actief op zoek gaat naar informatie. 

 

 

Mate van gebruik middel gecorreleerd met actief op zoek naar informatie 

middel Pearson Chi Square p-waarde Significant? 

Op de Hoogte 7,566 0,006 Ja, sterk 

Nieuwspagina 10,406 0,001 Ja, sterk 

Prikbord 4,041 0,044 Ja 

Afdeling/projectdocumenten 3,603 0,058 Ja, tendentieel 

 

Blijkbaar moedigt het gebruik van deze communicatiemiddelen aan om zelf actief naar (extra) informatie te 

zoeken.  

 

8.2.7.2 Manieren van informatie zoeken 

Het is belangrijk om te weten hoe men dan informatie opzoekt die men mist als je inderdaad zelf actief 

op zoek gaat naar informatie. Zodoende kun je achterhalen of ook hier misschien een probleem zit 

(bijvoorbeeld dat men het via een kanaal probeert dat nog te weinig ingezet wordt). In grafiek 2F is te zien hoe 

de werknemers zelf actief hun informatie opzoeken: 

 

Grafiek 2F: manieren van zelf informatie zoeken 
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Het merendeel zoekt actief zelf op Focus naar informatie die men mist (62%). De andere drie opties, 

namelijk op de website zoeken, een collega vragen waar je moet zoeken en de leidinggevende vragen waar je 

moet zoeken, worden weinig gebruikt. Als je het zelf opzoeken (focus en website) optelt, kom je op 74% uit. 

Het persoonlijk vragen aan een collega of leidinggevende wordt door 26% van de respondenten gedaan. Men 

probeert dus (eerst) zelf te zoeken, alvorens eventueel iemand anders erover te vragen.  

8.2.8 Hoeveelheid informatie per middel 

Wat vindt men nu van de hoeveelheid informatie per middel? In grafiek 2G is te zien dat vooral Op de 

Hoogte goed scoort (75% vindt de hoeveelheid informatie via dit middel precies goed). Maar ook Focus en de 

website (Oasen.nl) scoren vrij goed. Meer dan een kwart van de respondenten (28%) vindt wel dat Focus (te) 

veel informatie geeft. Hier moet dus op gelet worden. Opmerkelijk is dat een redelijke hoeveelheid mensen 

vindt dat Focus teveel informatie geeft, terwijl men er wel massaal op gaat zoeken als men informatie mist.  

 

Grafiek 2G: hoeveelheid informatie per middel 
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8.2.9 Rapportcijfer informatievoorziening 

Als werknemers een cijfer zouden geven voor de informatievoorziening, dan kan de volgende grafiek 

laten zien hoe de spreiding ervan is: 

 

Grafiek 2H: Cijfer informatievoorziening 
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Gemiddeld wordt er een 6,72 gegeven voor de informatievoorziening binnen Oasen. Dit zit tegen een 

ruime voldoende aan. Het merendeel (42%) geeft een 7 als cijfer. Een onvoldoende cijfer (een 4 of een 5) 

wordt door 11% gegeven en iets meer dan een kwart van de respondenten  (26%) geeft een 6. Eenvijfde 

(21%) van de respondenten is dik tevreden over de informatievoorziening en geeft een 8 of een 9.  

 

Als vervolgens gekeken wordt naar hoe het gemiddelde cijfer verschilt en of het cijfer correleert met 

persoonsfactoren, dan vallen de volgende zaken op: 

 

Variabele Spearman’s rho p-waarde Significant 

Monteur 0,336 0,000 Ja 

Buiten/binnendienst 0,301 0,000 Ja 

Opleiding 0,162 0,044 Ja 

Diensttijd -0,146 0,070 Ja, tendentieel verband 

Leeftijd -0,112 0,165 Nee 

Geslacht 0,083 0,303 Nee 

 

Een positief verband is gevonden tussen de variabele ‘monteur’ en het cijfer voor de 

informatievoorziening (Spearman’s rho is 0,336 en p=0,000). Monteurs geven gemiddeld een 5,79 als cijfer, de 

werknemers die géén monteur zijn geven gemiddeld een 6,85. Monteurs zijn dus duidelijk ontevredener dan de 

niet-monteurs.   

Als via een kruistabel de Chi Square berekend wordt voor de afgeleide variabele ‘cijfer voldoende of 

onvoldoende’ en ‘monteur of geen monteur’, dan is te zien dat het aantal voldoendes bij de monteurs 

significant minder is dan bij de niet-monteurs (χ2=9,530; p=0,002). De monteurs geven significant minder 

voldoendes dan de niet-monteurs. 

Ook bij de binnen/buitendienst variabele is een positief verband gevonden. De binnendienst geeft een 

gemiddeld cijfer van 6,90 en de buitendienst van 6,11  (Spearman’s rho is 0,301 en p=0,000). 

Binnendienstmedewerkers zijn dus beduidend positiever dan buitendienstmedewerkers. 

Als via een kruistabel de Chi Square berekend wordt voor de afgeleide variabele ‘cijfer voldoende of 

onvoldoende’ en ‘binnen of buitendienst’, dan is te zien dat het aantal (on)voldoendes bij de binnendienst 

significant verschilt met die bij de buitendienst (χ2=10,202; p=0,001). De binnendienst geeft significant meer 

voldoende cijfers dan de buitendienst. Van de respondenten in de binnendienst geeft 93% een voldoende cijfer, 

in de buitendienst ligt dat percentage op 74%.  

De laatste significante correlatie is gevonden tussen cijfer voor de informatievoorziening en de 

opleiding. Spearman’s rho is hierbij 0,162 met een p-waarde van 0,044. Dit betekent dat hoe hoger de 

opleiding, des te hoger het cijfer dat gegeven wordt voor de informatievoorziening.  

Correlatieberekeningen laten een tendentieel significant verband zien tussen cijfer en diensttijd 

(Spearman’s rho is -0,146 met een p-waarde van 0,070). Nieuwe werknemers neigen iets tevredener te zijn 

dan de werknemers die al langer in dienst zijn. Opvallend is dat het hoogste gemiddelde cijfer door de 

werknemers die het kortst in dienst zijn wordt gegeven en het laagste gemiddelde cijfer door de werknemers 

die het langst in dienst zijn.  

Verder kan over de persoonsvariabelen die geen significante correlatie vertoonden, nog opgemerkt 

worden dat de jongste leeftijdsgroep het hoogste gemiddelde cijfer (6,90) geeft uit deze onderzoeksgroep en 

de oudste leeftijdsgroep het laagste gemiddelde cijfer geeft (6,47). Daarnaast werd het hoogste cijfer (7,15) in 

cluster 4 (communicatie en organisatie) gegeven en het laagste cijfer (6,61) in cluster 3 (netbeheer, productie 

en uitvoering). 
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8.2.10 Samenvattend informatievoorziening: 

 

De wekelijkse nieuwsbrief Op de Hoogte en de digitale nieuwspagina op Focus worden goed gelezen: ongeveer 

driekwart van de werknemers leest deze middelen. Het prikbord en de afdeling/projectdocumenten op Focus 

worden veel minder intensief gelezen. 

De frequentie waarop een bepaald middel gelezen wordt blijkt vooral afhankelijk van het werken in de binnen- 

of buitendienst (binnendienst leest vaker dan buitendienst), het opleidingsniveau (hoe hoger, des te meer 

gelezen) en de diensttijd (hoe langer in dienst, de te minder gelezen).  

 

Er bestaat een verband tussen het lezen van de Op de Hoogte en het lezen van de Nieuwspagina op Focus: 

hoe vaker de Op de Hoogte gelezen wordt, des te vaker wordt de nieuwspagina ook gelezen.  

Ook wat betreft manier van lezen, komen de Op de Hoogte en de nieuwspagina als beste uit de bus: bijna de 

helft leest deze middelen grondig. Het prikbord en de afdeling/projectdocumenten op Focus worden duidelijk 

minder grondig gelezen.  

Voor de middelen Op de Hoogte, nieuwspagina en afdeling/projectdocumenten geldt dat het vaker lezen 

ervan, leidt tot grondiger lezen van het middel. Verder blijkt wat betreft manier van lezen dat de monteurs de 

nieuwspagina en afdeling/projectdocumenten minder grondig lezen dan niet-monteurs en het blijkt dat de 

binnendienst de nieuwspagina veel intensiever leest dan de buitendienst. 

 

De Op de Hoogte wordt duidelijk als een digitaal middel gezien: 85% print dit middel nooit of weinig uit. Alleen 

leeftijd lijkt een verband te houden met het al dan niet uitprinten van de Op de Hoogte: oudere werknemers 

zijn nog geneigd de Op de Hoogte uit te printen. Het al dan niet uitprinten blijkt geen gevolgen te hebben voor 

de tevredenheid over het middel, voor de mate waarin en manier waarop de Op de Hoogte gelezen wordt en 

ook niet voor de tevredenheid over de totale informatievoorziening. 

 

Belangrijke informatiebronnen blijken de Op de Hoogte, Nieuwspagina en E-mail te zijn. Deze middelen steken 

met kop en schouders boven de rest uit. Via het prikbord en de website verkrijgt men weinig informatie. Als de 

huidige informatievergaring per middel vergeleken wordt met de wenselijke informatievergaring per middel, 

dan blijkt dat vier middelen méér ingezet dienen te worden: persoonlijk via afdelingshoofd, teamoverleg, 

informatiebijeenkomsten en afdelings/projectdocumenten op Focus. Middelen die minder ingezet kunnen 

worden zijn e-mail en via collega’s verkregen informatie. De andere middelen verschillen niet in hedendaagse 

en wenselijke situatie.  

 

Het vaker lezen van de Op de Hoogte leidt tot een sterkere wens om via de Op de Hoogte informatie te 

verkrijgen en het verkrijgen van een bepaalde hoeveelheid informatie via Op de Hoogte zorgt voor een even zo 

hoge wens naar hoeveelheid informatie via dit middel. De hoeveelheid informatie in de Op de Hoogte vindt 

75% precies goed. 

 

Over de volgende onderwerpen is men ontevreden: externe ontwikkelingen, MT besluiten en ontwikkelingen in 

de watersector. Duidelijk tevreden is men alleen over hoeveelheid informatie over arbeidsvoorwaarden.  

 

Bijna een kwart van de respondenten gaf aan niet zelf actief op zoek te gaan naar informatie die men mist. 

Verder blijkt dat de mate van zelf informatie zoeken een verband houdt met de mate waarin je de Op de 

Hoogte, de nieuwspagina, het prikbord en de afdeling/projectdocumenten op Focus gebruikt. Hoe vaker men 

deze middelen gebruikt, des meer men ook zelf actief op zoek gaat naar informatie.  
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Als men inderdaad informatie zoekt, dan doet 62% dit zelf op Focus. Het zelf zoeken is daarmee veel geliefder 

dan het persoonlijk aan iemand vragen. Het feit dat meer dan een kwart van de respondenten vindt dat Focus 

erg veel of teveel informatie geeft, is blijkbaar niet van doorslaggevende aard om er niet op te zoeken.  

 

Het gemiddelde cijfer dat gegeven wordt voor de informatievoorziening is een ruime voldoende, namelijk een 

6,7. Monteurs en buitendienst medewerkers blijken minder tevreden te zijn dan resp. niet-monteurs en 

binnendienst medewerkers. Verder blijkt dat hoe hoger de opleiding, des te hoger het cijfer dat gegeven wordt 

voor de informatievoorziening. Tot slot blijkt dat nieuwe werknemers meer tevreden neigen te zijn dan de 

werknemers die al langer in dienst zijn. 
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In de vragenlijst ging speciale aandacht uit naar het teamoverleg, de nieuwsbrief Op de Hoogte en de 

Nieuwspagina op Focus. Dit zijn drie belangrijke interne communicatiemiddelen die Oasen gebruikt (zie ook 

paragraaf 8.2.5). In de vragenlijst kwamen deze onderwerpen veelvuldig aan bod en zullen ook uitvoerig 

behandeld worden in de resultaten. Allereerst het teamoverleg: 

 

8.3 Teamoverleg 

Bij teamoverleg kwamen de volgende aspecten aan bod: 

1. Frequentie van teamoverleg 

2. De waardering van deze frequentie 

3. Sfeerbepaling tijdens teamoverleg 

4. Vrijheid tijdens teamoverleg 

5. Onderwerpen die aan bod komen tijdens teamoverleg 

6. Voldoende tijd voor teamoverleg 

7. Algemeen cijfer dat men aan teamoverleg toedeelt 

 

Door meer over deze aspecten te weten te komen, kan ik een beter beeld verkrijgen van een 

belangrijke persoonlijke manier van communiceren: het mondeling communiceren tijdens een teamoverleg. 

Zodoende hoop ik te weten te komen welk belang het teamoverleg heeft voor informatieoverdracht over 

bepaalde onderwerpen, welk belang werknemers hebben bij het teamoverleg en of ze zich vrij genoeg voelen in 

dat teamoverleg.  

 

8.3.1 Frequentie van teamoverleg 

Uit grafiek 3A is duidelijk af te lezen hoe vaak men met de afdeling teamoverleg heeft.  

‘1 keer per maand’ komt duidelijk het meeste voor (39%), gevolgd door minder dan één keer per maand 

(22%). Gezamenlijk heeft 61% van de werknemers maar 1 keer of minder in de maand teamoverleg.  

Verder is te zien dat 1 keer per week en eens per twee weken hetzelfde percentage scoren, namelijk 17%.  

 

Grafiek 3A: Frequentie teamoverleg 
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8.3.2 De waardering van deze frequentie 

Uit grafiek 3A viel op dat bijna tweederde (61%) van de werknemers 1 keer of minder per maand 

teamoverleg heeft. Wat vinden de werknemers van deze frequentie? 

Het blijkt dat men vrij positief is over de mate waarin men teamoverleg heeft. Zo is 59% eens met de 

stelling dat de frequentie van teamoverleg over het algemeen voldoende is. 10% is het hier zelfs zeer mee 

eens. Met andere woorden: méér dan tweederde van de respondenten vindt de frequentie van teamoverleg 

voldoende.  

15% van de respondenten gaf aan met deze stelling oneens (9%) of zeer oneens (6%) te zijn, wat 

betekent dat de frequentie voor hen niet voldoende is. De rest (16%) gaf een neutraal antwoord op deze vraag.   

 

8.3.3 Sfeerbepaling tijdens teamoverleg 

De sfeer tijdens teamoverleg is natuurlijk heel belangrijk voor de waardering en voor het nut van een 

teamoverleg.  

In de vragenlijst werd gevraagd of het teamoverleg al dan niet prettig, informeel of openhartig werd 

beschouwd. Grafiek 3B illustreert de antwoorden: 

 

Grafiek 3B: Sfeer tijdens teamoverleg 
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 De sfeer tijdens het teamoverleg is goed te noemen. Er heerst vooral een prettige sfeer; 74% is het 

hier (zeer) mee eens. Informaliteit en openhartigheid scoren iets lager (65% resp. 64%). Er zijn maar weinig 

werknemers die het (zeer) oneens zijn met de stelling dat er een prettige (4%), informele (7%) of openhartige 

sfeer (6%) heerst tijdens het teamoverleg. Het percentage wat vrij neutraal oordeelt over de sfeer tijdens het 

teamoverleg is wat betreft de informaliteit (29%) en openhartigheid (30%) nog redelijk hoog te noemen, maar 

gezien de hoge percentages van de respondenten die het (zeer) eens waren met de stellingen, illustreert 

grafiek 3B over het algemeen een positieve sfeer bij het teamoverleg. 

 

8.3.4 Vrijheid tijdens teamoverleg 

Ben je vrij om te zeggen wat je wilt (of anders: kan jij je ‘ei’ kwijt tijdens teamoverleg?) en kan je zelf de 

agenda van het teamoverleg meebepalen? 
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Vrijheid voor eigen inbreng 

Op de vraag of men tijdens teamoverleg vrij is om te zeggen wat men denkt of voelt, antwoordt men zeer 

positief. 89% geeft hier een positief antwoord op (63% is het hiermee ‘eens’, 26% is het hiermee ‘zeer eens’). 

Slechts 4% van de respondenten voelt zich niet vrij tijdens teamoverleg (3% ‘oneens’ , 1% ‘zeer oneens’). Over 

het algemeen kan men dus duidelijk zeggen wat men denkt of voelt tijdens het teamoverleg.  

 

Op de vraag waarom je je dan niet zo vrij voelt tijdens het teamoverleg, gaf één persoon antwoord en deze 

gaf aan dat dat aan hem of haar zelf lag. Ook is het belangrijk om te weten waarom het komt dat men zich wél 

vrij voelt tijdens het teamoverleg. Uit de antwoorden komt naar voren dat dit hoofdzakelijk wordt gestimuleerd 

door ‘de sfeer bij het overleg’ (56%). 15% gaf aan dat dit komt doordat er ruimschoots tijd is voor eigen 

inbreng. 9% vulde de open antwoordmogelijkheid in, waarbij 6% een antwoord geeft in de richting dat je voor 

jezelf moet opkomen en altijd je eigen ‘zegje’ moet doen. De overige 3% geeft aan dat het een ‘normale zaak’ 

zou moeten zijn, dat ‘kennisoverdracht door iedereen gewaardeerd wordt’ en dat ‘er naar je geluisterd wordt’.  

 

Vrijheid meebepalen agenda 

Een aspect dat ook aan kan geven in hoeverre men invloed kan uitoefenen op het te plegen teamoverleg, is 

de vraag of men de agenda van het teamoverleg mee kan bepalen. 56% van de respondenten geeft aan het 

eens te zijn met de stelling dat zij de agenda mee kunnen bepalen en 14% is het hier zeer mee eens. Een 

overgrote meerderheid (70%) geeft dus aan de agenda mee te kunnen bepalen. Zeer negatief is slechts 3%, 

dat aangeeft het ‘zeer oneens’ te zijn met de stelling ‘ik kan de agenda van het teamoverleg meebepalen’.  

 

8.3.5 Onderwerpen die aan bod komen tijdens teamoverleg 

Naast voortgang van de werkzaamheden, gaat het teamgesprek natuurlijk ook wel eens over andere 

onderwerpen. In de vragenlijst werden de respondenten gevraagd in hoeverre andere onderwerpen aan bod 

kwamen tijdens teamoverleg. In grafiek 3C is dit per onderwerp te zien.  

 

Grafiek 3C: Onderwerpen aan bod tijdens teamoverleg 
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Uit grafiek 3C is te zien dat de volgende onderwerpen weinig gecommuniceerd worden tijdens teamoverleg: 

1 Bedrijfsresultaten van Oasen (65%) 

2 Ontwikkelingen in watersector (60%) 

3 Externe ontwikkelingen (58%) 

 

Onderwerpen die af en toe aangesneden worden: 

1 MT besluiten (44%) 

2 Persoonlijke informatie van collega’s en bedrijf (41%) 

3 Informatie over werk op andere afdelingen (39%) 

4 Arbeidsvoorwaarden (34%) 

 

Onderwerpen die vaak aan bod komen: 

1 Interne ontwikkelingen (37%) 

 

Wat verder opvalt aan de totale grafiek, is dat de percentages bij de categorie ‘nooit/weinig’ hoog liggen en 

bij de categorie ‘vaak/altijd’ vrij laag. Dit duidt erop dat er over vele onderwerpen (te) weinig gecommuniceerd 

wordt tijdens het teamoverleg. 

 

8.3.5.1 Teamoverleg bepalend voor kennis over bepaalde onderwerpen 

Tijdens het teamoverleg wordt over vele onderwerpen gesproken. Maar in hoeverre is het teamoverleg nu 

doorslaggevend voor de kennis over bepaalde onderwerpen? 

Door de variabele die aangeeft in hoeverre men informatie ontvangt over onderwerp x te paren met de 

variabele in hoeverre er ruimte is om onderwerp x te behandelen tijdens teamoverleg, is een beeld te scheppen 

in hoeverre teamoverleg bepalend is voor kennis van een onderwerp.  

 

Van de onderwerpen die in paragraaf 7.3.5 behandeld zijn, blijken de volgende paren significant: 

 

• Bedrijfsresultaten (t= 9,269; p= 0,000) 

• Informatie over werkzaamheden op andere afdelingen (t= 3,241; p= 0,001) 

• Arbeidsvoorwaarden (salaris, opleidingsmogelijkheden, functiebeschrijving, etc.) (t= 9,362; p= 

0,000) 

• MT besluiten (t= -2,333; p= 0,021) 

• Personeelsinformatie (jubilea, in dienst/uit dienst informatie, etc.) (t= 4,128; p = 0,000) 

• Persoonlijke informatie van collega’s en bedrijf (t= 4,910; p= 0,000) 

• Ontwikkelingen in de watersector (wet- en regelgeving, fusies andere waterbedrijven, etc.) (t= 

3,869; p = 0,000) 

 

Deze onderwerpen, op MT besluiten na, zijn beter vertegenwoordigd doordat er tijdens teamoverleg 

aandacht aan besteed wordt.  

MT besluiten wijkt af van de andere significante paren; deze blijkt een negatieve t-waarde te hebben. 

Teamoverleg is dus niet bepalend voor kennis van MT besluiten. 

 

De onderwerpen interne ontwikkelingen en externe ontwikkelingen hadden geen significant paar 

opgeleverd. Hierover kunnen dus m.b.t. het teamoverleg geen uitspraken gedaan worden.  
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 8.3.6 Voldoende tijd voor teamoverleg 

Op de vraag of men naast de normale werkzaamheden eigenlijk wel genoeg tijd heeft voor het 

teamoverleg, geeft 41% aan hier voldoende tijd voor te hebben. Ruim voldoende tijd hiervoor heeft bijna 

niemand, namelijk 1%. Er zijn ook behoorlijk wat werknemers die geen (2%) of amper (19%) tijd hebben voor 

teamoverleg.  

 

8.3.7 Cijfer teamoverleg 

Gemiddeld wordt een 6,83 als cijfer gegeven voor het teamoverleg. Dit zit tegen een ruime voldoende aan. 

Wel geeft 8% een onvoldoende cijfer (5 of minder). Een ruime voldoende (8 of hoger) wordt door 24% 

gegeven. Men lijkt dus vrij tevreden over het teamoverleg. Verreweg de meeste respondenten (44%) geven 

een 7 als cijfer voor het teamoverleg. 

 

Grafiek 3D: Cijfer teamoverleg 
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8.3.7.1 Correlaties cijfer teamoverleg met persoonsvariabelen 

Interessant is het om te kijken naar eventuele correlaties tussen personaliavariabelen en het gegeven cijfer 

voor het teamoverleg. Hierbij is de volgende tabel te maken: 

 

Variabele Spearman’s rho p-waarde Significant 

Monteur 0,249 0,002 Ja, sterk 

Buiten/binnendienst 0,193 0,016 Ja 

Opleiding 0,142 0,078 Nee, wel tendentieel verband 

Leeftijd -0,050 0,540 Nee 

Diensttijd -0,033 0,682 Nee 

Geslacht 0,003 0,970 Nee 

 

 

De niet-monteurs geven hogere cijfers dan de monteurs, of anders gesteld: de monteurs zijn minder tevreden 

over het teamoverleg (gemiddeld cijfer: 6,16) dan de werknemers die géén monteur zijn (gemiddeld cijfer: 

6,93).  
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Ook het feit of je in de binnen- of buitendienst werkt correleert met het cijfer dat gegeven wordt voor het 

teamoverleg: werknemers in de binnendienst (gemiddeld cijfer: 6,94) geven hogere cijfers voor het 

teamoverleg dan werknemers in de buitendienst (gemiddeld cijfer: 6,46). 

 

Een tendentieel verband is aangetoond tussen opleiding en cijfer voor het teamoverleg. Werknemers met een 

hogere opleiding zijn geneigd hogere cijfers te geven voor het teamoverleg dan werknemers met een lagere 

opleiding. 

 

8.3.7.2 Correlaties cijfer teamoverleg met mate van teamoverleg en waardering ervan 

Het blijkt dat hoe vaker men teamoverleg heeft in de maand, des te hoger het cijfer voor het teamoverleg 

is (PC= ,196; p= 0,015). Meer teamoverleg wordt dus goed gewaardeerd.  

Dit belang wordt onderstreept door de correlatie tussen de waardering van de mate waarin men teamoverleg 

heeft en het uiteindelijke cijfer voor het teamoverleg (PC= ,451; p= 0,000). Hoe meer men tevreden is over de 

mate waarin men teamoverleg heeft, des te hoger wordt het uiteindelijke cijfer ook.  
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8.3.8 Samenvattend teamoverleg 

 

De frequentie van teamoverleg lijkt vrij laag: 39% geeft aan 1 keer per maand teamoverleg te hebben en 

22% heeft minder dan 1 keer per maand teamoverleg. Bij elkaar genomen heeft 61% 1 keer of minder in 

de maand teamoverleg. Een structurele 1 keer in de week komt bij 17% voor, evenals eens per twee 

weken. Toch zegt men over het algemeen vrij tevreden te zijn over deze frequentie: 70% geeft een 

positief signaal.  

 

De sfeer tijdens teamoverleg vindt men over het algemeen goed. Volgens de respondenten heerst er 

vooral een prettige sfeer; informaliteit en openhartigheid scoren iets minder hoog.  

 

Vrijheid om te kunnen zeggen wat je wilt tijdens teamoverleg is belangrijk voor het open karakter van het 

overleg. 89% reageert positief op de vraag of men vrij is om te zeggen wat men wilt. De reden van dit 

gevoel van vrijheid is volgens de respondenten vooral door de sfeer tijdens het overleg (56%) en dat er 

tijd is voor eigen input (15%). Een grote meerderheid (70%) geeft aan de agenda van het teamoverleg 

mee te kunnen bepalen. Dit geeft ook aan dat het teamoverleg een open karakter heeft. 

 

Onderwerpen die weinig gecommuniceerd worden tijdens teamoverleg zijn de bedrijfsresultaten van 

Oasen, de ontwikkelingen in de watersector en externe ontwikkelingen. MT besluiten, persoonlijke 

informatie van collega’s en bedrijf, informatie over werk op andere afdelingen en arbeidsvoorwaarden 

worden af en toe besproken en alleen interne ontwikkelingen blijken vaak aan bod te komen tijdens het 

teamoverleg. Over veel onderwerpen wordt dus weinig gesproken tijdens teamoverleg. Toch blijkt dat het 

teamoverleg voor een groot aantal onderwerpen wel doorslaggevend is voor de kennis van deze 

onderwerpen (bedrijfsresultaten, informatie over werkzaamheden op andere afdelingen, 

arbeidsvoorwaarden, personeelsinformatie, persoonlijke informatie van collega’s en bedrijf en 

ontwikkelingen in de watersector).  

 

Om over veel onderwerpen te kunnen praten, moet er wel genoeg tijd zijn voor teamoverleg. 41% geeft 

aan dat er genoeg tijd is voor teamoverleg. Eenvijfde van de respondenten geeft aan amper tijd te 

hebben.  

 

Het cijfer dat men gemiddeld geeft voor het teamoverleg is een 6,8. Men lijkt dus vrij tevreden over het 

teamoverleg over het algemeen. Verreweg de meeste respondenten (44%) geven een 7 als cijfer. 

Monteurs geven een lager cijfer dan niet-monteurs, de buitendienst geeft lagere cijfers dan de 

binnendienst en ook voor de opleiding geldt dat hoe hoger de opleiding, des te hoger het cijfer voor het 

teamoverleg.  

Opvallend hierbij is dat de gevonden (tendentiële) significante correlaties bij het cijfer voor de 

informatievoorziening bij dezelfde persoonsvariabelen gevonden worden als bij het cijfer voor het 

teamoverleg, namelijk bij monteur, buiten/binnendienst en opleiding. 

 

De mate waarin men teamoverleg heeft, lijkt ten goede te komen aan de waardering van het 

teamoverleg: hoe meer teamoverleg, des te hoger het rapportcijfer. Meer teamoverleg wordt dus 

gewaardeerd. Dit belang wordt nog eens onderstreept door de correlatie tussen de waardering van de 

frequentie van teamoverleg en het rapportcijfer: hoe meer men tevreden is over de mate van 

teamoverleg, des te hoger wordt het uiteindelijke rapportcijfer. 
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8.4 Op de Hoogte 

 

8.4.1 Kenmerken Op de Hoogte 

Aangezien de wekelijkse nieuwsbrief ‘Op de Hoogte’ een belangrijk communicatiemiddel lijkt, is het nuttig om 

te weten te komen wat men eigenlijk van de Op de Hoogte vindt. 

In de vragenlijst heb ik gevraagd naar de volgende kenmerken van de Op de Hoogte: 

• Betrouwbaarheid 

• Volledigheid 

• Duidelijkheid 

• Informatief 

• Leesbaarheid 

• Noodzakelijkheid om werk goed te kunnen doen 

• Objectiviteit 

Al deze kenmerken zijn in grafiek 4A verwerkt. Hier is duidelijk te zien wat men van de Op de Hoogte vindt.  

 

Grafiek 4A: Kenmerken Op de Hoogte 
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De Op de Hoogte wordt goed gewaardeerd. In grafiek 4A is te zien dat driekwart van alle respondenten 

de Op de Hoogte goed leesbaar vindt. Tevens wordt de nieuwsbrief door 72% als duidelijk ervaren en door 71% 

als informatief.  

Over de objectiviteit is men kennelijk niet altijd even zeker; een overgrote meerderheid (58%) geeft 

een neutraal antwoord en maar liefst 10% is het (zeer) oneens met de stelling dat de Op de Hoogte objectief 

zou zijn. Toch heeft de betrouwbaarheid daar niet echt onder te lijden, aangezien 66% het (zeer) eens is met 

de stelling dat de Op de Hoogte betrouwbaar is. 

Daarnaast zijn meer mensen het oneens (32%) met de stelling dat de Op de Hoogte belangrijk is om 

het werk goed te kunnen doen dan mensen die het daarmee eens zijn (28%). De rest gaf hierop 

vanzelfsprekend een neutraal antwoord, wat er in ieder geval op duidt dat deze groep de Op de Hoogte niet als 

een must ziet om het werk goed te kunnen doen.  
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Een aanzienlijk gedeelte (47%) geeft een neutraal antwoord op de volledigheid van de Op de Hoogte. 

Eenzelfde gedeelte vindt de Op de Hoogte wél volledig genoeg. Toch twijfelen mensen dus behoorlijk over de 

volledigheid.  

 

Samenvattend: 

Pluspunten van de Op de Hoogte: 

• Goed leesbaar (75%) 

• Duidelijk (72%) 

• Informatief (71%) 

 

• Vrij betrouwbaar (66%) 

 

Minpunten van de Op de Hoogte: 

• Objectiviteit (10% [zeer] oneens; 58% neutraal) 

• Volledigheid (47% neutraal) 

 

8.4.2 Tevredenheid Op de Hoogte 

De tevredenheid over de Op de Hoogte heb ik bepaald aan de hand van het clusteren van de vragen 

over de kenmerken van de Op de Hoogte. Van de zeven kenmerken (zie paragraaf 4.1) konden alle zeven in de 

nieuwe variabele ‘Op de Hoogte Tevredenheid’. Hiermee is nu goed te onderzoeken waar de tevredenheid over 

de Op de Hoogte mee samenhangt.  

 

Tevredenheid over de Op de Hoogte blijkt níet af te hangen van het cluster waar je werkt, het soort 

dienstverband (fulltime of parttime), opleidingsniveau en het al dan niet monteur zijn. 

De tevredenheid is wel afhankelijk van: 

• Leeftijd: hoe hoger de leeftijd, des te minder tevreden men over de Op de Hoogte is (RC= -,160; p= 

0,048) 

• Diensttijd: hoe langer in dienst, des te minder tevreden men over de Op de Hoogte is (RC= -,200; p= 

0,013) 

• Binnen- of buitendienst: binnendienst is meer tevreden over de Op de Hoogte dan de buitendienst 

(RC= ,219; p= 0,006) 

 

Tevens blijkt dat het vaker lezen van de Op de Hoogte positief is voor de tevredenheid erover (RC= ,328; p= 

0,000).  
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8.4.3 Samenvattend Op de Hoogte 

 

De Op de Hoogte wordt goed gewaardeerd. Men vindt het vooral goed leesbaar, informatief en duidelijk. 

Alhoewel men het niet eens is over de objectiviteit van de nieuwsbrief (58% geeft een neutraal antwoord en 

10% is het oneens met de stelling dat de Op de Hoogte objectief zou zijn), de betrouwbaarheid schijnt daar 

niet onder te lijden: tweederde van de respondenten vindt de Op de Hoogte betrouwbaar.  

Verder is men niet eenduidig over het belang van de Op de Hoogte om het werk goed te kunnen doen en ook 

niet over de volledigheid van de nieuwsbrief. Hier zijn de meningen sterk over verdeeld. Dit zijn dus nog 

punten waarop de Op de Hoogte verbeterd kan worden. 

 

De algemene tevredenheid over de Op de Hoogte blijkt af te hangen van leeftijd (hoe hoger, des te minder 

tevreden), diensttijd (hoe langer in dienst, des te minder tevreden) en werken in binnen- of buitendienst 

(binnendienst is meer tevreden dan buitendienst).  

 

Ook blijkt dat vaker lezen van de Op de Hoogte positief is voor de tevredenheid over deze nieuwsbrief.  

 

8.5 Nieuwspagina op Focus 

8.5.1 Kenmerken Nieuwspagina 

Over de nieuwspagina werden dezelfde kenmerken als bij de Op de Hoogte bevraagd. Allereerst is het 

nu interessant om te kijken wat men van de nieuwspagina vindt en daarna hoe zich dit verhoudt met de 

kenmerken van de Op de Hoogte. In onderstaande grafiek zijn alle kenmerken verwerkt voor de nieuwspagina: 

 

Grafiek 4B: Kenmerken Nieuwspagina op Focus 
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Bij de nieuwspagina valt op dat verhouding minder naar ‘rechts’ ligt (eens/zeer eens) dan bij de Op de 

Hoogte. Wat betekent dat men het op bepaalde punten minder goed vindt.  

De leesbaarheid blijkt het kenmerk waar men het meest tevreden over is (65% heeft daar (zeer) eens 

gekozen). Daarnaast is de nieuwspagina ook vrij informatief volgens de respondenten: 64% is het (zeer) eens 
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met de stelling dat de nieuwspagina informatief is. Slechts 6% is het (zeer) oneens met die stelling. Ook de 

duidelijkheid (63%) en betrouwbaarheid (61%) scoren redelijk goed.  

 

Respondenten zijn het minder eens met de stelling dat de nieuwspagina belangrijk is om je werk goed 

te kunnen doen. Ditzelfde geldt voor de objectiviteit; in vergelijking met de Op de Hoogte twijfelt men hier nog 

meer aan bij de nieuwspagina. Ook de volledigheid laat te wensen over volgens de respondenten (48% geeft 

een neutraal antwoord en slechts 41% kan hier volmondig eens of zeer eens mee zijn).   

 

Samenvattend: 

Pluspunten van de nieuwspagina op Focus: 

• Goede leesbaarheid (65%) 

• Informatief (64%) 

• Duidelijkheid (63%) 

• Betrouwbaarheid (61%) 

 

Minpunten van de nieuwspagina op Focus: 

• Belangrijk om werk goed te kunnen doen 

• Objectiviteit 

• Volledigheid 

8.5.2 Tevredenheid Nieuwspagina 

Ook bij de Nieuwspagina heb ik de vragen over de kenmerken van de nieuwspagina geclusterd tot een 

nieuwe variabele ‘Nieuwspagina Tevredenheid’.  

Tevredenheid over de nieuwspagina blijkt géén relatie te hebben met leeftijd, geslacht, diensttijd, 

dienstverband en opleidingsniveau.  

Wel is de tevredenheid afhankelijk van: 

• Binnen- of buitendienst: de binnendienst is meer tevreden over de nieuwspagina dan de buitendienst 

(PC= ,475; p= 0,000) 

• Monteur: niet-monteurs zijn meer tevreden over de nieuwspagina dan monteurs (PC= ,499; p= 0,000) 

Ook hier geldt: hoe vaker je de nieuwspagina onder ogen krijgt, des te meer tevreden je erover bent (PC= 

,537; p= 0,000). 

8.5.3  Plus- en minpunten Op de Hoogte en Nieuwspagina vergeleken 

Als deze plus- en minpunten worden vergeleken met de Op de Hoogte dan zien we dat deze praktisch 

gelijk zijn. Alleen de Op de Hoogte vindt men iets belangrijker om het werk goed te kunnen doen dan de 

nieuwspagina. ‘Betrouwbaarheid’ is bij de nieuwspagina een pluspunt en bij de Op de Hoogte een minpunt (zie 

onderstaande tabel). De nieuwspagina vindt men iets betrouwbaarder. 

 

Tabel 4A: Plus- en minpunten vergeleken Op de Hoogte en Nieuwspagina 

 Op de Hoogte Nieuwspagina 

Objectief - - 

Belangrijk om werk goed te kunnen doen + - 

Goed leesbaar + + 

Informatief + + 

Duidelijk + + 

Volledig - - 

Betrouwbaar - + 
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Punten die bij beide media nog aan gewerkt moet worden zijn de objectiviteit en de volledigheid. De 

leesbaarheid, de hoeveelheid informatie en duidelijkheid is men al wel tevreden over.  

 

8.5.4  Overlap Op de Hoogte en Nieuwspagina 

Op de vraag of men vond dat de Op de Hoogte in combinatie met de nieuwspagina op Focus vaak 

dezelfde informatie geeft, werd het volgende geantwoord: 

23% was het (zeer) oneens met deze stelling, 49% antwoordde een neutraal antwoord en 28% was het (zeer) 

eens met deze stelling. De meningen zijn hier dus over verdeeld. 

 

8.5.5 Samenvattend Nieuwspagina op Focus 

 

De nieuwspagina wordt over het algemeen op de bevraagde kenmerken minder   gewaardeerd dan de Op de 

Hoogte. De nieuwspagina scoort vooral op goede leesbaarheid en men vindt het informatief. Ook 

duidelijkheid en betrouwbaarheid scoren vrij goed. De nieuwspagina vindt men niet zeer belangrijk om het 

werk goed te kunnen doen. Ook over de objectiviteit en volledigheid van het middel is men niet eenduidig. 

Vooral over de objectiviteit wordt veel neutraal gereageerd. 

 

De algemene tevredenheid van de nieuwspagina blijkt afhankelijk te zijn van het werken in de binnen- of 

buitendienst (de binnendienst is meer tevreden dan de buitendienst). Ook bleken monteurs minder tevreden 

over de nieuwspagina dan niet-monteurs.  

 

Net als voor de Op de Hoogte geldt ook voor de nieuwspagina: hoe vaker men de nieuwspagina onder ogen 

krijgt, des te meer tevreden men er over is.  

 

De min- en pluspuntenverschillen tussen de Op de Hoogte en de nieuwsbrief lagen bij de kenmerken 

‘Belangrijk om werk goed te doen’ en ‘Betrouwbaarheid’. Betrouwbaarheid is bij de nieuwspagina een 

kenmerk dat beter uit de bus komt en men vindt de Op de Hoogte belangrijker om het werk goed te kunnen 

doen.  

 

Objectiviteit en volledigheid zijn kenmerken die bij beide middelen nog te verbeteren zijn.  

 

De vraag of men een overlap ziet tussen de informatie die in de Op de Hoogte komt en de nieuwspagina, 

werd niet eenduidig beantwoord. Meer dan een kwart van de respondenten (28%) vindt namelijk dat de Op 

de Hoogte veel overlap kent met de nieuwspagina en bijna een kwart (23%) ervaart dit niet als een overlap. 

Bijna de helft van de respondenten antwoordde een neutraal antwoord.  
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8.6 Openheid communicatie 

 

8.6.1 Vragen stellen 

De manier waarop een werknemer een vraag stelt, geeft aan of men geneigd is voor een persoonlijke 

of onpersoonlijke manier te kiezen. De respondent had bij deze vraag de keuze uit een e-mail sturen 

(onpersoonlijk), telefonisch (iets persoonlijker) of even langs op zijn/haar kamer (meest persoonlijk). Grafiek 

6A is illustrerend voor de manier waarop men een vraag wil stellen aan een collega. 

 

Grafiek 6A: Manier van vragen stellen aan een collega 
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De meeste respondenten (40%) geven de voorkeur aan een persoonlijke benadering, namelijk even 

langs gaan op de kamer van een collega als je een vraag hebt. Voor de benadering via de telefoon kiest 32%. 

De meest onpersoonlijke benadering, namelijk een e-mail, scoort het laagst met 28%.  

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat hoe persoonlijker de manier van vragen stellen, hoe hoger het 

percentage. Dit blijkt echter geen significant verschil te zijn (χ2=3,342; p=0,188). 

 

8.6.1.1 Vragen stellen afhankelijk van persoonskenmerken 

Verschilt de manier van vragen stellen bijvoorbeeld per cluster of per leeftijdsgroep? Voor alle 

persoonsvariabelen is gekeken in hoeverre hun gemiddelde scores verschillen.  

 

8.6.1.2 Significante verschillen 

Significante verschillen op manier van vragen stellen zijn gevonden bij: 

1) Cluster waarin men werkzaam is (F=1,817; p=0,146). Bij multiple comparison toetsen blijkt bij de minst 

zware toets (LSD) dat er een significant verschil bestaat tussen cluster 2 en 3 wat betreft manier van vragen 

stellen (mean difference = -0,453; st. afw.= 0,197; p=0,023) 

  

Cluster Gemiddelde op ‘manier van vragen 

stellen’ 

1 1,07 

2 0,76 

3 1,22 

4 1,08 

 97



 

Met enige voorzichtigheid kan dus gesteld worden dat Cluster 228 een vraag onpersoonlijker wenst te stellen 

dan Cluster 329. Cluster 3 prefereert een persoonlijke manier van vragen stellen.  

 

2) Werkplek (F=3,271; p=0,041). Via LSD blijkt dat ‘werken op het kantoor’ en ‘werken op een andere locatie 

(magazijn of zuiveringsstation) significant verschillen op hun gemiddelden (mean differerence = 0,511; st. 

afw.= 0,215; p=0,019).  

 

Werkplek Gemiddelde op ‘manier van vragen 

stellen’ 

Buitendienst als 

(onderhouds)monteur 

0,94 

Kantoor 1,20 

Andere locatie (magazijn of 

zuiveringsstation) 

0,69 

 

Op het kantoor kiest men een persoonlijkere benadering om vragen te stellen dan op het magazijn of 

zuiveringsstation.  

 

3) Binnen- of buitendienst (F=5,695; p=0,018) 

Verband houdend met bovenstaande variabele ‘werkplek’, blijkt het verschil tussen het werken in 

binnen- of buitendienst goed weer te geven waar de verschillen vandaan komen. De buitendienst (0,82) kiest 

voor een onpersoonlijkere benadering dan de binnendienst (1,20).  

 

8.6.1.3 Niet significant 

Op alle andere persoonsvariabelen zijn géén significante verschillen gevonden wat betreft de manier 

van vragen stellen: 

- Leeftijd (F=0,618; p=0,650) 

- Geslacht (F=0,453; p=0,502) 

- Diensttijd (F=0,204; p=0,960) 

- Dienstverband (F=0,101; p=0,752) 

- Opleiding (F=0,917; p=0,456) 

8.6.2 Gemis aan mogelijkheden om collega’s te benaderen 

Men lijkt redelijk tevreden over het aantal manieren om collega’s te benaderen. 82% mist hierbij geen 

mogelijkheden. 8% van de respondenten geeft aan een chat optie te missen (MSN bijvoorbeeld), 4% mist een 

forum en 6% geeft aan iets anders te missen (open vraag).  

Bij de open vraag werden vooral antwoorden gegeven die aangeven dat men meer voor een 

persoonlijkere benadering wil gaan (koffiemoment aan het begin van de dag, meer persoonlijke contacten, 

meer tijd voor een gesprek [waarbij je persoonlijke informatie kunt delen], inzicht in wanneer collega’s 

benaderbaar zijn).  

 

                                                 
28 Cluster 2: groep ondersteuners, HR, inkoop & verzekeringen, juridische zaken 

29 Cluster 3: netbeheer, productie, uitvoering, informatiebeheer, kwaliteitsmanagement 
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8.6.3 Waar kan men terecht met vragen 

Het gevoel hebben bij iemand terecht te kunnen als je vragen hebt is belangrijk. Het zal voor een meer 

open communicatiesfeer zorgen. Bij wie voelen de respondenten zich vertrouwd om vragen te stellen? 

Grafiek 6B laat zien in hoeverre men met vragen bij een bepaald persoon terecht kan: 

Grafiek 6B:  Bij wie kan je met vragen terecht 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de respondenten zeer goed met vragen bij hun collega’s aan 

kunnen komen. 94% is het (zeer) eens met de stelling dat men bij collega’s terecht kan om vragen te stellen. 

De overige 6,5% geeft een neutraal antwoord hierop. 

Bij de afdelingshoofden is men iets minder tevreden, maar nog steeds geeft 82% aan goed bij het 

afdelingshoofd terecht te kunnen voor vragen. 16% geeft een neutraal antwoord hierop en 2% vindt dat men 

niet bij het afdelingshoofd terecht kan ze vragen hebben.  

 

Duidelijk minder tevreden is men over de bereikbaarheid van de OR voor vragen. 45% geeft aan bij de 

OR met vragen terecht te kunnen, een bijna even groot percentage geeft een neutraal antwoord (43%) en 12% 

is het (zeer) oneens met de stelling dat men terecht kan bij de OR als je met vragen zit.  

Ook Focus komt er niet rooskleurig vanaf. Iets meer dan éénderde van de respondenten (37%) geeft 

aan op Focus terecht te kunnen als men vragen heeft. 38% geeft een neutraal antwoord en een kwart van de 

respondenten vindt dat men op Focus niet terecht kan om vragen te beantwoorden.  

Het minst tevreden is men over de directie/MT. Slechts éénderde van de respondenten geeft aan bij de 

directie met vragen terecht te kunnen. Een meerderheid van 41% geeft een neutraal antwoord en een kwart 

van de respondenten is van mening niet bij de directie aan te kunnen kloppen als men vragen heeft.  
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8.6.4 Wie communiceren op een open manier 

In onderstaande grafiek is weergegeven wat men vindt van de openheid waarmee gecommuniceerd 

wordt door bepaalde personen.  

 

Grafiek 6C: Mate van openheid communicatie 

7,7

40

19,4
23,9

45,2
41,9

68,4

14,8

38,7

0

10

20

30

40

50

60

70

zeer
oneens/oneens

neutraal eens/zeer eens

Direct leidinggevende
Directie/MT
Ondernemingsraad

 

Grafiek 6C laat zien dat men de communicatie met de direct leidinggevende als open ervaart. Meer dan 

tweederde van de respondenten (68%) geeft aan dat hij/zij op een open manier communiceert met zijn/haar 

werknemers. Bijna een kwart (24%) geeft een neutraal antwoord en 8% vindt dat de direct leidinggevende niet 

open communiceert.  

 

De Ondernemingsraad communiceert duidelijk minder open volgens de respondenten. Iets meer dan 

éénderde van de respondenten (39%) is het (zeer) eens met de stelling dat de Ondernemingsraad open 

communiceert met haar werknemers. 42% geeft een neutraal antwoord op deze vraag en 19% geeft aan het 

hier (zeer) mee oneens te zijn.  

 

De directie/MT communiceert volgens de respondenten het minst open: 15% vindt dat de directie open 

communiceert met haar werknemers. 45% geeft een neutraal antwoord en 40% van de respondenten geeft aan 

het (zeer) oneens te zijn met de stelling dat de Ondernemingsraad open communiceert met haar werknemers.   

 

8.6.5 Openheid communicatie versus vragen stellen 

Uit grafiek 6B bleek onder andere dat men goed terecht kon met vragen bij zijn of haar afdelingshoofd 

en dat men minder goed terecht kon bij de Ondernemingsraad en directie/MT. Uit grafiek 6C bleek vervolgens 

dat men de communicatie van de direct leidinggevende als open ervaart. De communicatie van de 

Ondernemingsraad en de directie/MT wordt duidelijk als minder open ervaren.  

Zo te zien is de ervaring van werknemers of een bepaald persoon open communiceert bepalend voor 

het gevoel dat men heeft of men terecht kan met vragen aan deze persoon: de openheid van communicatie 

door de direct leidinggevende lijkt te resulteren in een gevoel beter met vragen bij hem of haar terecht te 
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kunnen. De geslotenheid van de Ondernemingsraad en directie/MT lijkt te resulteren in een gevoel minder goed 

met vragen terecht te kunnen.  

 

De (paired samples) t-test blijkt bovenstaand vermoeden te bevestigen, waarbij de paren ‘Bij wie kan je met 

vragen terecht’ en ‘mate van openheid communicatie’ per groep (leidinggevende, directie/MT en 

Ondernemingsraad) een significant verband met elkaar blijken te hebben: 

 

Paar correlation t-waarde Standaardafwijking p-waarde 

1: leidinggevende 0,614 5,839 0,660 0,000 

2: directie/MT 0,486 5,523 0,902 0,000 

3: ondernemingsraad 0,638 3,125 0,745 0,002 

 

Openheid in communicatie van een bepaald persoon of afdeling houdt dus verband met het gevoel van 

werknemers met vragen terecht te kunnen bij deze persoon of afdeling: als de communicatie open is, vindt 

men het makkelijk om hier ook vragen te stellen. 
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8.6.6 Samenvattend openheid communicatie 

 

Een meerderheid van de respondenten (40%) gaf aan een voorkeur te hebben voor de meest persoonlijke 

benadering als men een vraag zou willen stellen aan een collega, namelijk even langs gaan op de kamer van 

die collega. Een iets kleiner percentage (32%) verkiest de iets minder persoonlijke benadering om telefonisch 

een vraag te stellen en nog minder mensen kozen ervoor om de vraag via e-mail te stellen (28%), dat het 

minst persoonlijke medium is.  

Het blijkt dat cluster 230 een vraag onpersoonlijker wenst te stellen dan cluster 331. Cluster 3 prefereert 

duidelijk een meer persoonlijke manier van vragen stellen. Ook blijkt dat men op het kantoor voor een meer 

persoonlijke benadering kiest dan op het magazijn of zuiveringsstation. Hiermee verband houdend is de 

bevinding dat de buitendienst voor een onpersoonlijkere benadering kiest dan de binnendienst. Dit is vrij 

logisch aangezien de buitendienst minder de mogelijkheid heeft om bij een collega langs te gaan op zijn/haar 

kamer dan de binnendienst. 

82% geeft aan geen enkele manier van communiceren te missen. Slechts een enkeling geeft aan dat men 

communicatiemiddelen mist: 8% geeft aan een chat optie (als MSN) te missen en 6% gaf via de open 

antwoordcategorie aan dat men een persoonlijkere benadering zou willen, waarbij persoonlijke verbale 

contactmomenten werden genoemd.  

Collega’s worden goed gewaardeerd als het gaat om de mogelijkheid om hen vragen te stellen: 94% zegt daar 

zeker met vragen terecht te kunnen. De afdelingshoofden volgen daarna met 82%. De OR en Focus worden 

minder geschikt bevonden om met vragen terecht te kunnen. Eénderde van de respondenten gaf aan bij de 

directie/MT terecht te kunnen als men vragen heeft. De directie/MT wordt niet als primaire informatiebron 

gezien bij vragen.  

De direct leidinggevenden blijken goed te scoren wat betreft openheid van communicatie. Meer dan tweederde 

gaf aan dat hij/zij open communiceert met de werknemers. Volgens de respondenten communiceert de OR 

minder open: 39% vindt dat de OR open communiceert. De directie/MT communiceert volgens de 

respondenten het minst open: 15% vindt namelijk dat de directie op een open manier communiceert met de 

werknemers.  

Het vermoeden dat openheid van communicatie resulteert in een vrijer gevoel bij werknemers om vragen te 

kunnen stellen, blijkt waar te zijn. Als de communicatie open is, vindt men het makkelijk om hier ook vragen 

te stellen.  

                                                 
30 Cluster 2: groep ondersteuners, HR, inkoop & verzekeringen, juridische zaken 

31 Cluster 3: netbeheer, productie, uitvoering, informatiebeheer, kwaliteitsmanagement 
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8.7 Manieren van communiceren 

 

8.7.1 Zoekmachine Focus 

Het zelf zoeken naar informatie op Focus blijkt een belangrijke vorm van informatievergaring te zijn 

(zie 8.2.7 Informatie zoeken). Bijna tweederde van de respondenten (62%) gaf aan zelf op Focus te gaan 

zoeken als men informatie mist. Een goede zoekmachine hebben is dan een vereiste.  

Op de vraag of men door middel van de zoekmachine goed informatie kan vinden dat op Focus staat, 

antwoordde iets minder dan de helft van alle respondenten (48%) dat zij dit goed kunnen vinden.  

De overige 52% die aangaf dat zij informatie niet goed kunnen vinden via de zoekmachine op Focus is als volgt 

verdeeld: 

 

1) Hoeveelheid zoekresultaten is te groot (26%) 

2) Zoekresultaten zijn slecht van kwaliteit (15%) 

3) Het niet weten van de juiste zoektermen (8%) 

4) Het niet weten hoe de zoekmachine werkt (3%) 

 

Meer dan een kwart van alle respondenten (26%) is van mening dat de hoeveelheid zoekresultaten te 

groot is en dat zij daardoor niet goed de juiste informatie kunnen vinden. Ook de zoekresultaten zelf blijken 

niet altijd goed genoeg te zijn: 15% van alle respondenten geeft aan slechte zoekresultaten te verkrijgen via de 

zoekmachine van Focus. Voor de overige 11% die niet weten via welke zoektermen te zoeken of niet weten hoe 

de zoekmachine werkt, is de tekortkoming minder te zoeken bij de zoekmachine, maar eerder bij degene die de 

zoekmachine gebruikt.  

 

De al eerder genoemde bevinding dat Focus de belangrijkste informatiebron is als men informatie mist 

en het zojuist geconstateerde feit dat in ieder geval 41% moeilijk informatie kan vinden door toedoen van de 

zoekmachine, kan de zoekmachine op Focus als problematisch aangeduid worden voor het verkrijgen van 

informatie. 

 

8.7.2 Manieren van communiceren liever kwijt 

Een complete communicatiemix inzetten is een ingewikkelde taak. Wanneer zijn het aantal 

communicatiemiddelen voldoende om elke medewerker te kunnen bereiken? Er zijn misschien 

communicatiemiddelen die overbodig zijn geworden doordat ze niet of amper gebruikt worden. Het is daarom 

belangrijk te weten of er communicatiemiddelen zijn die men ‘liever kwijt is dan rijk’. 

58% van de respondenten geeft aan geen enkele manier van communiceren kwijt te willen. 42% wil 

wel degelijk iets aan de communicatiemix veranderd zien. Hier volgt een overzicht welke 

communicatiemiddelen men liever kwijt is: 

1) Prikbord (25%) 

2) Wandelgang gesprekjes (10%) 

3) Oasen.nl (8%) 

4) Nieuwspagina op Focus (7%) 

5) Op de Hoogte (4%) 

6) Intranet (4%) 

7) Teamoverleg (3%) 
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Het belangrijkste uit dit rijtje is dat meer dan een kwart van de respondenten het prikbord overbodig 

vindt. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat 75% dus het prikbord in ieder geval niet overbodig vindt. De 

wandelgang gesprekjes vindt 10% niet nodig. Ook hier kunnen we eraan toevoegen dat 90% van de 

respondenten geen moeite heeft met de wandelgang gesprekjes.  De overige communicatiemiddelen hebben 

vrij lage percentages.  

 

8.7.3 Redenen gekozen communicatiemiddelen liever kwijt 

Het percentage dat liever een bepaald communicatiemiddel kwijt wilde (42%), had ook de optie in de 

vorm van een open vraag om aan te geven waarom men het middel liever niet meer zou willen hebben. 

Hieronder volgt per middel wat men over het algemeen voor reden gaf om een bepaald communicatiemiddel 

liever niet meer wil hebben. 

 

8.7.3.1 Over prikbord 

Een grote meerderheid geeft in hun eigen bewoordingen aan dat het prikbord overbodig is geworden 

doordat het geen toegevoegde waarde heeft boven alle andere communicatiemiddelen. 23 van de 33 

opmerkingen gingen over dit feit dat het prikbord dus niet meer als nuttig ervaren wordt, aangezien praktisch 

alle informatie al digitaal aangeleverd wordt. 4 opmerkingen gingen over het feit dat het prikbord niet bestemd 

zou moeten zijn voor echte officiële mededelingen. 2 respondenten gaven aan dat het prikbord ook digitaal 

moest in het kader van de digitalisering en ook 2 respondenten gaven aan het een onoverzichtelijk middel te 

vinden. Eén respondent gaf aan het prikbord nooit te bekijken en een ander gaf aan dat het veel lastiger is om 

informatie weer even terug te zoeken (aangezien je dan weer terug moet lopen).  

 

8.7.3.2 Over wandelgang gesprekjes 

De redenen dat men de wandelgang gesprekjes niet meer wilde hebben, waren vrij eenduidig en 

gingen hoofdzakelijk over de onvolledigheid of onbetrouwbaarheid van deze gesprekken (7 van de 9 

opmerkingen). 2 respondenten vonden het onnodig om wandelgang gesprekken te voeren als alle informatie op 

Focus zou moeten staan. 

 

8.7.3.3 Over Oasen.nl 

Van de mensen die de website liever niet meer als intern communicatiebron wilden hebben, gaf het 

merendeel (7 van de 12) als reden op dat het bij uitstek een middel is voor externe communicatie. Men vindt 

dat een middel moet zijn voor externe partijen en dat er intern al genoeg middelen zijn. Daarnaast vonden 4 

respondenten dat ze het niet nodig hadden omdat het overlap zou hebben met Focus of omdat men het niet 

nodig had om hun werk goed te kunnen doen. 1 persoon gaf aan de website van Oasen niet direct bij het 

opstarten van de computer op het scherm te willen en de website ook niet als intern communicatiemiddel wil 

zien.  

 

8.7.3.4 Over Nieuwspagina op Focus 

De Nieuwspagina op Focus was door één respondenten niet te openen en een ander vond het een te 

hoog entertainment gehalte hebben.  

 

8.7.3.5 Over Op de Hoogte 

Een meerderheid van de personen (6 van de 9) die Op de Hoogte niet meer als communicatiemiddel 

wilde, gaf als reden aan dat de Op de Hoogte overlap had met de Nieuwspagina op Focus en sommigen gaven 

daarbij aan dit als ergerlijk te ervaren. De andere drie redenen waren dat het een slechte indeling zou hebben, 

dat het geen inhoudsopgave heeft en dat het onduidelijk is of het nu vrijwillig is om de Op de Hoogte te lezen of 

dat men ervan uitgaat dat het gelezen wordt.  
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8.7.3.6 Over Intranet 

Eén persoon vond intranet te onpersoonlijk aangezien je zelf ‘nieuws’ moet vinden hiermee. Een ander 

vond dat het niets toevoegt aan de andere communicatiemiddelen.  

 

8.7.3.7 Over Teamoverleg 

Twee respondenten gaven aan dat hetgeen wat overlegd wordt tijdens teamoverleg, al bekend is via 

andere kanalen. Eén respondenten vond dat het teamoverleg te veel eenrichtingsverkeer was van medewerker 

naar leidinggevende.  

 

8.7.4 Welk middel wordt gemist? 

Via een open vraag werd de respondent ook de kans gegeven om aan te geven welke manier van 

communiceren nog mist. Men heeft ruimschoots van deze optie gebruik gemaakt. Uit de vele suggesties zijn 

een aantal categorieën gekomen: 

 

Persoonlijke communicatie 

Wat opvalt is dat een overgroot deel van de suggesties gaat over een meer persoonlijke benadering, 

bijvoorbeeld meer persoonlijke gesprekken dan onpersoonlijke e-mails.  

Deze persoonlijke communicatie is dan verder onder te verdelen in een communicatiemoment van MT met 

medewerkers en meer openheid door persoonlijke gesprekken tussen alle werknemers.  

 

Communicatiemoment MT met medewerkers 

12 respondenten gaven aan meer face-to-face, directe en open communicatie te wensen tussen 

directie/MT en medewerkers. Er werden verscheidene vormen aangegeven waarop dit zou kunnen 

plaatsvinden: in de vorm van een gemixte lunch, kwartaalmeetings waarbij resultaten van Oasen besproken 

worden of een personeelsavond. Daarnaast, om de afstand tussen directie en werkvloer te verkleinen, wenste 

men een betere bereikbaarheid van de leidinggevende of directie en vonden sommigen het fijn als de 

leidinggevende zomaar langs zou lopen en een babbeltje zou maken.  

 

Openheid door persoonlijke gesprekken tussen alle werknemers 

7 respondenten gaven expliciet aan meer openheid te wensen in de vorm van persoonlijke gesprekken, 

om zodoende ook minder onpersoonlijk te hoeven e-mailen.  

 

Chatfunctie 

6 respondenten gaven aan een chatfunctie te willen in de vorm van MSN of Skype, niet alleen om dan 

bijvoorbeeld makkelijk even iets te kunnen vragen, maar ook om in één oogopslag te kunnen zien wie aanwezig 

(bereikbaar) is en wie niet.  

 

Informele bijeenkomsten 

5 respondenten misten op dit moment informele momenten, waarbij niet zozeer over het werk gepraat 

wordt, maar meer over persoonlijke zaken. Hierbij kwamen termen naar voren als een koffiepraatje, een 

vrijdagmiddagborrel en warm overleg.  

 

Afdelingsoverschrijdend overleg 

3 respondenten gaven behoefte te hebben aan afdelingsoverschrijdend overleg, om zodoende meer te 

weten te komen over het gehele proces.  
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Personeelsblad (de ‘Weerspiegeling’) 

Het personeelsblad de ‘Weerspiegeling’ is een tijdje geleden opgeheven. Toch zijn er nog 3 

respondenten die expliciet aangaven dit personeelsblad terug te willen.  

 

 

Kwaliteit communiceren verbeteren  

3 respondenten gaven aan dat het niet aan de kwantiteit van communicatiemiddelen lag, maar eerder 

aan de kwaliteit ervan. Steekwoorden hierbij waren meer openheid, eerlijkheid, helderheid en resultaatgericht 

communiceren. 

 

Prikbord:  

2 respondenten gaven aan een prikbord te missen. Gezien het feit dat 75% geen problemen heeft met 

het behouden van het prikbord, kan gesteld worden dat het prikbord nog niet is afgeschreven.  

 

Daarnaast waren er ook nog veel eenlingen in hun ideeën om de interne communicatie te verbeteren. Hieronder 

geef ik deze kort aan: 

- Zakelijke bereikbaarheid per telefoon 

- Controle over informatie daadwerkelijk bij iemand aankomt 

- Forum (om samen op nieuwe ideeën te komen) 

- Weblog van MT/directieleden 

- Kort en bondige communicatie van teamleider d.m.v. e-mail 

- Korte en interessante PowerPoint presentaties 

- De naam ‘Focus’ werkt verwarrend en moet ‘Intranet’ worden 

- Makkelijker manier om met buitendienst te communiceren 

- Een papieren Op de Hoogte i.p.v. digitaal aangeboden 

- Meer persoonlijke informatie medewerkers (Hyves-functie / uitgebreide wie-wat-waar) 

 

Hoofdpunten bij de manieren van communiceren die men mist bij Oasen zijn: 

 

• Meer persoonlijk communiceren over het algemeen 

• Meer face-to-face direct contact tussen MT en medewerkers 

• Meer persoonlijke (informele) contactmomenten tussen medewerkers (borrel, koffiepraatje), om 

zodoende meer over elkaar te weten te komen (de hyves-functie, weblog en personeelsblad ideeën 

onderschrijven deze wens om meer van elkaar te weten te komen) 

• Wellicht te zien als een digitale vorm van meer persoonlijk contact: MSN of Skype als nieuw 

communicatiemiddel, waarbij sommigen het gebruik van een webcam adviseerden. Ook is zo 

onmiddellijk te zien of iemand aanwezig op kantoor is.  

 

 

 106



8.7.5 Tevredenheid over beschikbaarheid van informatie 

Er blijkt nog wel aardig wat te wensen op het gebied van interne communicatiemiddelen zoals bleek in 

bovenstaande paragrafen. Maar in hoeverre is men nu over het algemeen tevreden met de beschikbaarheid van 

informatie? 

 

Grafiek 7A: Algemene tevredenheid over beschikbaarheid informatie 
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Grafiek 7A laat zien dat een grote meerderheid aangeeft tevreden te zijn (62%) over de 

beschikbaarheid van informatie. 4% is hierover zéér tevreden. 29% geeft een neutraal antwoord. 5% is 

ontevreden en 1% is zéér ontevreden over de algemene beschikbaarheid van informatie. Ondanks aanzienlijk 

wat kritiekpunten over de manieren waarop intern gecommuniceerd wordt, geeft men toch aan behoorlijk 

tevreden te zijn met de beschikbaarheid van informatie. 

  

8.7.6 Pluim voor de interne communicatie 

Misschien dat deze algemene tevredenheid beter naar voren komt, als de mensen in hun eigen 

woorden hebben kunnen opschrijven wat zij nu juist zo goed vinden aan de interne communicatie. Hieronder 

zijn ze onderverdeeld in een categorie ‘algemeen’ en ‘middelen’.  

 

Algemeen: (36) 

Allereerst de algemene opmerkingen die gemaakt zijn. De meeste pluimen (18) gingen naar het 

directe, informele contact met collega’s. Opmerkingen die hierbij gemaakt werden gingen over het feit dat dit 

contact met collega’s kon prikkelen om goed te werken, dat het goed was om elkaar zo op de hoogte te houden 

en dat je zo op een leuke manier te weten komt wat er allemaal speelt in het bedrijf. Vervolgens vond men de 

open communicatie en houdingen in het algemeen een pluim waard (10). Het gegeven dat iedereen zo bij 

elkaar binnen kan lopen en dat je kunt zeggen wat je wilt werd als plezierig ervaren. Verder vond men de 

informele sfeer in het algemeen erg fijn (2), de lunch- en informatiebijeenkomsten om van alles over het bedrijf 

te weten te komen (2) en één persoon gaf aan dat hij het bewonderde dat de directie de wil toonde om de 

transparantie te verbeteren. Ook gaven nog drie respondenten aan ‘alles’ of ‘iedereen’ een compliment te willen 

geven. 
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Middelen: (79) 

Verreweg de meeste pluimen gingen naar specifieke middelen die als intern communicatiemiddel 

ingezet worden. Hierbij zijn duidelijke voorkeuren naar voren gekomen.  

Van de middelen werd de meeste tevredenheid uitgesproken over de nieuwspagina op Focus (27). Het 

feit dat de nieuwspagina dagelijks korte nieuwsberichten heeft en het dus zeer up-to-date is, wordt door veel 

respondenten als belangrijk ervaren. Verder kenmerkt de nieuwspagina zich door betrokkenheid op te wekken 

bij de werknemers, dat het direct beschikbaar is en dat het gemakkelijk onder je ogen komt aangezien het de 

startpagina is op de computer.  

Vele pluimen gingen ook naar de Op de Hoogte (22). Hier vond men vooral de korte informatiestukjes 

erg fijn: simpele korte stukjes die plezierig zijn om te lezen. Men vond vooral dat het voor betrokkenheid zorgt, 

dat je bijblijft met de gang van zaken en het geeft nog eens aanvullende informatie. Ook werd één keer 

aangegeven dat het een fijn middel is om op de hoogte te blijven als je parttime werkt.  

Iets minder pluimen, maar nog steeds een aanzienlijk aantal keren specifiek genoemd, was het afdelings- of 

werkoverleg (15). Openheid in de zin dat men alles kwijt kan wat men wilt werd als belangrijk ervaren. Ook het 

feit dat je over veel dingen te weten komt via werkoverleg en men zo het idee had meer betrokken te raken 

werd genoemd.  

Ook de e-mail (11) kreeg nog behoorlijk wat lof, vooral omdat iedereen zo makkelijk te bereiken is 

(mits men de e-mail dan ook regelmatig checkt) en dat het duidelijk en overzichtelijk is. Ook werd de 

houdbaarheid van e-mails geprezen, waarmee bedoeld werd dat je e-mails makkelijk weer terug kunt vinden en 

lezen. Eén persoon gaf aan dat e-mail persoonsgericht was en dat je zelf kon kiezen of je de informatie wilde 

lezen: selectief informatie verkrijgen.  

De website (3) werd weinig genoemd. Drie respondenten gaven aan het een waardevol intern 

communicatiemiddel te vinden, aangezien het up-to-date is en duidelijke informatie verschaft.  

De mobiele telefoon (1) werd door één respondent expliciet genoemd, aangezien je via een telefoontje snel en 

effectief problemen zou kunnen oplossen.  
 

8.7.7 Wens voor verandering aan de interne communicatie 

Respondenten kregen ook de mogelijkheid om door middel van een open vraag aan te geven wat ze nu 

veranderd zouden willen zien aan de huidige interne communicatiestructuur.  

 

Transparantie 

Opvallend was dat een grote meerderheid van de wensen betrekking had op transparantie (41). Veel 

respondenten wensen meer openheid van directie/MT naar de medewerkers toe. Er werd vaak aangegeven dat 

de besluitvorming van het MT helderder moet. Volgens de respondenten blijft het nu vaak bij de mededeling 

van een besluit, maar blijft de motivatie achterwege. Men is benieuwd naar de totstandkoming van een bepaald 

besluit. Een aantal personen gaf aan dat dit ervoor zal zorgen dat medewerkers niet zullen gaan speculeren 

over het hoe en waarom van een bepaald besluit. Verder werd aangegeven dat die besluiten niet alleen digitaal, 

maar ook mondeling toegelicht moeten worden, waarbij men het wenselijk vond dat de directie hierbij ook op 

de werkvloer komt.  

 

Meer mondeling, minder e-mail 

Een aanzienlijk deel (15) van de wensen van respondenten kon vertaald worden naar de categorie 

‘meer mondeling, minder e-mail’. Men gaf aan persoonlijk contact boven elektronisch contact te willen. Velen 

vonden dat er te veel geë-maild wordt en willen in ieder geval dat de minder bedrijfsbrede e-mails verstuurd 

worden (e-mails die aan iedereen gericht worden waar dit niet nodig is).  Ook werd er opgemerkt dringende 

zaken direct mondeling af te handelen en alleen een e-mail ter bevestiging te sturen. Inhoudelijk werden er ook 

een paar opmerkingen gemaakt: zo wil de één e-mail alleen voor belangrijke en persoonlijke zaken, de ander 
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vindt e-mails over huisregels overbodig en weer een ander vindt dat de e-mails duidelijker moeten worden 

(zodat in één oogopslag te zien is voor wie de mail bestemd is en wat de urgentie is). In ieder geval geeft men 

aan dat er wederom meer naar het persoonlijke aspect van communiceren gekeken moet worden en dat er op 

het gebied van e-mail nog wel wat verbeterd kan worden (qua kwantiteit en kwaliteit).  

 

Meer informatie over andere afdelingen 

Bij de open vraag over de wens voor verandering van de manier waarop intern gecommuniceerd 

wordt, was verder opvallend dat een aantal personen aangaf meer informatie te willen ontvangen over andere 

afdelingen in de vorm van ‘cross-afdelingen overleg’ (7). Zij zijn benieuwd naar wat er precies op andere 

afdelingen afspeelt, om zodoende ook een totaalbeeld te kunnen vormen van het bedrijf.  

 

Focus gerelateerde wensen 

Verder waren er een aantal mensen die specifiek een wens over Focus hadden (7). Kenmerkend van 

deze wensen was dat het vooral over de structuur ging van Focus, of beter gezegd, over het feit dat er een 

structuur ontbreekt volgens de respondenten. Ook vond men Focus, intranet en Op de Hoogte dubbele 

informatie geven en willen sommigen Focus als centraal informatiemiddel. De term ‘persoonlijke startpagina’ 

werd ook genoemd, waarbij je als werknemer zelf kan instellen hoe je startpagina eruit komt te zien en wat 

erop komt.  

 

Aanwezigheid medewerkers kenbaar maken 

Een aantal respondenten (4) gaf aan beter te willen weten of medewerkers aanwezig zijn. Eén persoon 

gaf aan dat dit door middel van een IM functie (als MSN) opgelost zou kunnen worden en men gelijk kon zien of 

iemand aanwezig is.  

 

Verder werd door een paar mensen aangegeven dat er minder communicatiemiddelen gebruikt zouden 

kunnen worden, waarbij men liever heeft dat alles centraal op Focus komt. Een paar respondenten gaven aan 

dat het nu vrijwel een dagtaak is om alle informatie overal vandaan te plukken en uit alle e-mails wegwijs te 

worden.  

Daarnaast wensten sommige respondenten dat communicatie beter afgestemd wordt op doelgroepen. 

Hiermee wordt bedoeld dat nu veel informatie bij iedereen terecht komt, maar dat dit wel vaker specifieker 

gericht zou kunnen worden naar diegenen die er ook echt iets mee moeten doen.  

Tot slot wilden een paar respondenten beter op de hoogte gebracht worden van personele mutaties 

(die voorheen in het personeelsblad stonden) en meer feitelijk en gericht nieuws, dus meer werkgerelateerde 

informatie (in plaats van nevenactiviteiten en sport informatie).  
 

8.7.8 Algemene opmerkingen 

Bij het invullen van de vragenlijst had men ook nog de mogelijkheid om door middel van een open 

vraag nog opmerkingen te plaatsen die men nog niet kwijt kon in de vragenlijst. Ze zijn hieronder 

onderverdeeld in opmerkingen over communicatie en opmerkingen over de vragenlijst zelf.  

 

8.7.8.1 Over communicatie (15) 

Allereerst de opmerkingen die over communicatieaspecten gingen. Deze waren van allerlei aard. 

Hieronder staan ze opgesomd in 3 categorieën: 

 

Algemeen: 

- Te weinig communicatie vanuit HR 

- Genoeg middelen beschikbaar bij Oasen; gebruik ze dan ook goed 
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- Te grote communicatieafdeling voor grootte organisatie 

- Enorme tijdsbesteding aan alle informatie 

- Begrijpelijker taal communiceren 

- Theorie en praktijk aan elkaar koppelen 

 

Persoonlijk communicatie: 

- Meer contact tussen directie en monteurs op werkvloer (2) 

- Meer openheid directie 

- Persoonlijker, menskant onderbelicht 

- Minder vaak werkoverleg 

 

Digitale communicatie: 

- Communicatiemiddel meer gericht op bezoekers en klanten (bijv. scherm in hal) 

- Op de Hoogte zonder scrollen lezen (betere structuur) 

- Vanuit huis Outlook agenda’s bekijken 

 

8.7.8.2 Over de vragenlijst (17) 

Ook over de vragenlijst werden een aantal opmerkingen gemaakt. Een aantal gingen over het missen 

van een antwoordcategorie bij bepaalde vragen. Ook vonden twee respondenten dat de anonimiteit niet 

gewaarborgd was als ik de leeftijd en diensttijd zou weten. Twee personen gaven expliciet aan het een nuttige 

en positieve inventarisatielijst te vinden. 
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8.7.9 Samenvattend manieren van communiceren 

 

Het zoeken naar informatie via de zoekmachine van Focus blijkt een belangrijke vorm van informatievergaring 

te zijn. Bijna tweederde van de respondenten gaf aan zelf op Focus informatie te zoeken als men informatie 

mist. Het hebben van een goedwerkende zoekmachine is dan zeer vereist. Minder dan de helft van de 

respondenten gaf aan dat dit het geval is. De problemen liggen vooral bij de zoekresultaten zelf: meer dan een 

kwart van alle respondenten gaf aan dat de hoeveelheid zoekresultaten te groot is. Ook een behoorlijke groep 

(15%) gaf aan dat de verkregen zoekresultaten slecht van kwaliteit zijn. De overige respondenten gaven 

redenen aan die aan henzelf te wijten waren, namelijk dat men niet de juiste zoektermen wist en niet wist hoe 

de zoekmachine werkt. De zoekmachine zorgt in ieder geval voor problemen bij het vinden van informatie op 

Focus en dit is problematisch te noemen met het oog op de populariteit van het medium om informatie te 

vergaren. 

 

Oasen gebruikt een aanzienlijke waaier aan (interne) communicatiemiddelen. Meer dan de helft van de 

respondenten geeft aan hiervan geen enkel middel kwijt te willen en is blij met de omvang van de 

communicatiemix. Van de communicatiemiddelen die men wel liever kwijt dan rijk is, geeft een kwart van de 

respondenten aan het prikbord overbodig te vinden. Dit lijkt veel, maar het betekent ook dat 75% van de 

respondenten het prikbord waardeert of in ieder geval niet overbodig acht. Verder vindt één op de tien 

respondenten dat de wandelgang gesprekjes overbodig zijn. 42% van alle respondenten wil dus wel iets aan 

de communicatiemix veranderen, alleen is er geen eensgezindheid over welk middel overbodig is.  

 

Uit de opmerkingen die men maakte om een middel liever kwijt te zijn, kan opgemaakt worden dat het 

prikbord niet meer als nuttig ervaren wordt, aangezien alle informatie al digitaal aanwezig zou zijn en de 

informele wandelgang gesprekjes zouden onvolledig of onbetrouwbaar zijn. De website werd niet als intern 

communicatiemiddel gezien, maar als zuiver extern communicatiemiddel. Van de personen die Op de Hoogte 

niet meer als communicatiemiddel wilde hebben, gaf tweederde aan dat dit kwam doordat het overlap zou 

hebben met de nieuwspagina op Focus.  

 

Niet alleen een overschot aan middelen werd gevraagd. Ook kon men aangeven welke manier van 

communiceren men nog mist. Opvallend hierbij is dat een overgroot deel van alle suggesties gaat over een 

meer persoonlijke benadering. Vooral meer face-to-face direct contact tussen het MT en medewerkers werd 

vaak genoemd, waarbij tal van suggesties werden gedaan om dit mogelijk te maken (gemixte lunch, 

kwartaalmeetings, personeelsavonden, etc.). Daarnaast wordt naar meer openheid gestreefd: men wil meer 

persoonlijke contactmomenten tussen medewerkers om zodoende meer van elkaar te weten te komen. Hier en 

daar werd ook de optie van MSN of Skype geopperd als nieuw communicatiemiddel, ook omdat dan gelijk te 

zien is of iemand ook aanwezig is op kantoor.  

 

De tevredenheid van werknemers lijkt niet echt te lijden onder alle hierboven besproken wensen die men nog 

heeft; 62% geeft aan tevreden te zijn over de beschikbaarheid van informatie en 4% is zelfs zeer tevreden. 

Een neutraal antwoord geeft 29%. Maar waarover is men dan zo tevreden? De pluimen die men kon geven zijn 

onder te verdelen in de categorie ‘algemeen’ en ‘middelen’.  

 

Algemeen:  

Vooral het directe, informele contact met collega’s vond men een pluim waard. Men ervaart dit als prikkelend 

en als een leuke manier om elkaar op de hoogte te houden. De open communicatie in het algemeen werd ook 

vaak benoemd: het gegeven dat je zo bij elkaar even binnen kan lopen wordt als plezierig ervaren. 
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Middelen:  

Van de middelen werd de nieuwspagina op Focus het meest geprezen. De dagelijkse nieuwsberichtjes zorgen 

dat het up-to-date is en men vindt dat het de betrokkenheid verhoogt. Ook de Op de Hoogte kreeg veel lof: de 

korte informatiestukjes werden geprezen aangezien ze volgens de respondenten prettig leesbaar zijn en je 

door de berichtjes goed betrokken raakt en het geeft aanvullende informatie. Het afdelings- of werkoverleg 

werd vooral geprezen voor de openheid, men ervaart het als een moment waarbij je alles kwijt kan en 

waardoor je betrokken raakt. E-mail kreeg ook nog wat lof, vooral voor de bereikbaarheid, overzichtelijkheid 

en houdbaarheid ervan.  

 

Wat wensen voor verandering aan de interne communicatie betreft konden duidelijk twee uitschieters 

onderscheiden worden: transparantie en meer mondeling, minder e-mail. Een grote meerderheid van de 

wensen had betrekking op de transparantie: er moet volgens de respondenten meer openheid van directie/MT 

naar de medewerkers toe. De besluitvorming van het MT zou helderder moeten: niet alleen de mededeling, 

maar ook zeker de motivatie erachter moet duidelijk gecommuniceerd worden. Een bijkomende wens is dat 

deze besluiten niet alleen digitaal, maar zeker ook mondeling toegelicht moeten worden.  

Mondelinge communicatie werd vaak ook in algemene zin genoemd: men gaf aan persoonlijk contact boven 

elektronisch contact te willen. Er waren veel wensen die aangaven dat er minder geë-maild moet worden 

(zeker wat betreft e-mail die aan het hele bedrijf gestuurd worden) en meer zaken mondeling af te handelen. 

Ook werden veel zaken aangehaald die verband houden hadden met te weinig regels en structuur voor e-

mails.  

Meer informatie over andere afdelingen (‘cross-afdelingen overleg’) en een betere structuur voor Focus waren 

ook nog vrij prominent aanwezig bij de wensen van de werknemers.  

 

Ten slotte werd op de laatste vraag waar opmerkingen geplaatst konden worden, vooral zaken opgemerkt die 

in de categorie ‘meer persoonlijke communicatie’ te plaatsen zijn (meer contact tussen directie en monteurs, 

persoonlijker). 
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Deel III: 

 

Conclusies en aanbevelingen 
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Hoofdstuk 9: Conclusies en aanbevelingen 

 

Inleiding 

Aan de hand van de gevonden resultaten uit het empirisch onderzoek zal in dit hoofdstuk in combinatie 

met de bevindingen uit de literatuurstudie conclusies getrokken worden. Hieruit zullen daarna aanbevelingen 

omtrent de interne communicatiestructuur (globaal maar ook deels gedetailleerd) gepresenteerd worden. Deze 

adviezen zullen realistisch en haalbaar van aard zijn, zodat deze ook daadwerkelijk toegepast kunnen worden 

binnen de organisatie. Aan de hand van deze adviezen zal de kans op meer betrokken en tevreden werknemers 

verhoogd worden en zullen de huidige communicatiemiddelen efficiënter ingezet kunnen worden. 

 

9.1 Theoretische reflectie 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het empirische deel besproken worden en zal gekeken worden 

in hoeverre dit overeenkomt met de bevindingen uit de literatuurstudie.  

 

9.1.1 Onderzoeksgroep 

Oasen is een vrij mannelijk bedrijf: driekwart van de werknemers is van het mannelijke geslacht. Dit 

komt doordat Oasen ook redelijk veel typisch mannelijke beroepen in haar organisatie heeft, zoals monteurs en 

netbeheerders. De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij Oasen is vrij hoog te noemen. Bijna eenderde 

van de werknemers zit in de leeftijdsgroep ’46-55 jaar’. De aanwezigheid van bijvoorbeeld de monteurs die 

vaak een trouwe staat van dienst hebben, draagt hier zeker aan bij.  Er is een opvallende trend van diensttijd 

te ontdekken: meer dan een kwart werkt niet langer dan 5 jaar bij Oasen en tegelijkertijd is de groep trouwste 

dienders ook aanzienlijk te noemen: 11% werkt er maar liefst al 31 jaar of langer. De mannelijke zijde van het 

bedrijf is ook duidelijk te herkennen aan het percentage fulltimers (82%). De mannelijke werknemers blijken 

significant meer fulltime te werken dan vrouwen. Dit kan komen doordat vrouwen nog steeds eerder geneigd 

zijn voor de kinderen te zorgen dan mannen. Het opleidingsniveau is vrij hoog. Dit komt doordat een dergelijk 

bedrijf als Oasen vele werkniveaus kent: van meteropnemer tot wetenschappelijk onderzoeker.  

 

9.1.2 Informatievoorziening 

De informatievoorziening wordt vrij goed gewaardeerd als men een cijfer ervoor moet geven; er wordt 

een ruime voldoende gegeven, namelijk een 6,7. Op zich is dit natuurlijk een vrij goed resultaat, ware het niet 

dat als men respondenten vraagt om een cijfer men vaak geneigd is (te) hoge cijfers te geven. Als we daarom 

ook inzoomen op de antwoorden die men heeft gegeven zien we het volgende: 

De wekelijkse nieuwsbrief Op de Hoogte en de digitale nieuwspagina op Focus worden wat betreft 

frequentie en uitvoerigheid goed gelezen. Het blijkt dat het werken in de binnen- of buitendienst op beide zaken 

van invloed is: binnendienst medewerkers lezen de middelen vaker en uitvoeriger dan medewerkers in de 

buitendienst. Dit komt doordat er (a) minder mogelijkheden zijn voor de buitendienst om deze middelen onder 

ogen te krijgen en (b) in mindere mate doordat het opleidingsniveau van invloed is op de frequentie van lezen. 

De buitendienst bestaat voor een groot deel uit monteurs en deze groep werknemers heeft een minder hoog 

opleidingsniveau dan de binnendienst. Daarnaast heeft de groep monteurs ook een vrij lange staat van dienst, 

wat ook nadelig is voor de frequentie van lezen van een bepaald middel. Hoe langer men in dienst is namelijk, 

des te minder men leest. Deze bevindingen stroken met wat men in de literatuur de verschillende dimensies 

van betrokkenheid noemt (Bartels, 2006). Betrokkenheid blijkt op verschillende niveaus te bestaan 
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(organisatieniveau, afdelingsniveau, etc.) en de communicatie op een bepaalde niveau blijkt een goede 

voorspeller te zijn van de betrokkenheid op dat niveau. Gezien het feit dat de buitendienst medewerkers 

beduidend minder geïnformeerd zijn over bepaalde zaken dan de binnendienst, is het belangrijk om voldoende 

aandacht aan dit verschil te schenken bij het meten van betrokkenheid in de organisatie. 

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat digitale middelen in opkomst zijn (Reijnders, 2006; 

Koeleman, 2003; Koeleman, Barendrecht, 2006). Dit geldt zeker voor de nieuwsbrief ‘Op de Hoogte’ bij Oasen. 

Het wordt duidelijk als een digitaal middel gezien (terwijl men het eventueel wel zou kunnen uitprinten). 

Slechts een enkeling doet dit ook, waarbij het opvallend is dat juist de oudere werknemers geneigd zijn dit nog 

te doen. Het digitaal lezen van de nieuwsbrief heeft totaal geen gevolgen voor bijvoorbeeld de intensiteit van 

lezen of de tevredenheid erover. Dit digitale middel lijkt dus goed in de vorm zoals het nu aangeboden wordt. 

Het is ook één van de belangrijkste informatiebronnen binnen Oasen (naast de nieuwspagina en e-mail) en de 

nieuwsbrief wordt ook goed gewaardeerd (zie ook hoofdstuk 8.4).  

Uit de literatuur blijkt dat de nieuwsbrief, nieuwspagina en e-mail typisch informerende middelen zijn, 

waardoor werknemers van zaken afweten (Reijnders, 2006). Het is de vorm met de minste ambitie en minste 

interactiviteit.32 Betrokkenheid wordt juist gecreëerd door interactieve middelen, zoals werkoverleg, waarbij 

voor de medewerkers de mogelijkheid bestaat om in dialoog te gaan met elkaar (Reijnders, 2006). 

Betrokkenheid onder werknemers zal dus niet verkregen worden door het plaatsen van bijvoorbeeld 

nieuwsfeitjes in een nieuwsbrief. Het ervoor zorgen dat medewerkers van bepaalde zaken afweten is wel een 

eerste stap richting betrokkenheid, maar daarna moet er meer interactiviteit komen. Een bijkomend negatief 

effect van deze informerende middelen, ligt in het feit dat de nieuwsbrief en de nieuwspagina laag scoren wat 

betreft objectiviteit en volledigheid. Dit komt vermoedelijk door het informatieve karakter: boodschappen 

komen vanuit een persoon of afdeling en er is geen mogelijkheid bij deze middelen om te reageren en dus 

begrip teweeg te brengen voor hetgeen geïnformeerd is. 

Daarnaast blijkt goed verticaal communiceren van belang voor betrokkenheid onder werknemers (Hill 

& Knowlton, 2006). De bevinding dat de digitale middelen als de nieuwsbrief, de nieuwspagina en e-mail zeer 

populair en ruimschoots ingezet worden is dan ook problematisch. Deze middelen creëren weinig betrokkenheid 

voor medewerkers. Daarnaast blijkt dat e-mail teveel ingezet wordt in organisaties (Koeleman, 2003) en dat 

hier duidelijke regels opgesteld voor dienen te worden, om informatie-overload te voorkomen. Daarnaast blijkt 

dat een digitaal middel als e-mail het betrekkingsniveau (Watzlawick, 1967) mist, waardoor een e-mail (dat 

puur op inhoud is gebaseerd) het emotionele aspect mist en de kans dus groot is dat het verkeerd begrepen 

wordt. Het overmatige gebruik van dergelijke digitale middelen (als de nieuwsbrief en e-mail) is problematisch. 

Niet alleen voor de hogere kans op informatie-overload en misverstanden, maar zeker ook door het feit dat er 

geen betrokkenheid door gecreëerd kan worden.  

De bevindingen uit dit onderzoek laten zien dat de wenselijke situatie anders zou zijn, waarbij 

hoofdzakelijk mondelinge communicatiemiddelen met een hogere mate van interactiviteit en ambitie gewenst 

worden (zoals persoonlijk via afdelingshoofd en teamoverleg). Hoe hoger deze interactiviteit en ambitie, des te 

meer de medewerkers zich betrokken en verbonden voelen. Ook valt hieruit af te leiden dat beleidsinformatie te 

weinig gecommuniceerd wordt. De wens naar meer mondelinge verticale communicatie en interactiviteit is ook 

deels terug te vinden in de onderwerpen die men mist. Over de onderwerpen externe ontwikkelingen, MT 

besluiten en ontwikkelingen in de watersector is men duidelijk ontevreden. Dit zijn typisch onderwerpen die 

aangeven welke koers het bedrijf zal varen. Tanis & De Wit (2001) constateerden dat juist verticale informatie 

(beleids- en strategische informatie) een factor is die betrokkenheid beïnvloedt. Het gemis van bovenstaande 

onderwerpen zal daarom negatieve gevolgen hebben voor de betrokkenheid onder werknemers.    

Problematisch is ook de zelfredzaamheid van de werknemers of de mogelijkheid hiertoe. Bijna een 

kwart van de werknemers gaat niet zelf actief op zoek naar informatie die men mist. Deze werknemers zullen 

zeker een hogere kans lopen om in het ongewisse te blijven over visies en doelstellingen van het bedrijf (wat 

                                                 
32 Zie ook schema 3.1 Doelen en middelen interne communicatie (blz. 29) 
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weer negatieve gevolgen zal hebben voor de betrokkenheid onder hen). Het echte knelpunt zit in het feit dat 

indien men wel zelf informatie zoekt die men mist, dat bijna tweederde dit doet via Focus, terwijl blijkt dat het 

zoeken via Focus problematisch is (zie ook hoofdstuk 8.2.7.2).  

 

9.1.3 Teamoverleg 

Teamoverleg is een belangrijk (verticaal) communicatiemiddel. Het is een middel waardoor mensen 

zich betrokken voelen bij het werk, met een hoge mate van interactiviteit en ambitie (Reijnders, 2006). Het is 

een vorm waarbij vooral verticaal gecommuniceerd kan worden. Beide vormen van verticale communicatie, top-

down en bottom-up, kunnen aan bod komen tijdens werkoverleg. Ook Hill & Knowlton (2006) onderstreepten 

het belang van verticaal communiceren. Het zorgt namelijk voor betrokkenheid onder werknemers. Door de 

opkomende digitalisering, wordt er in de literatuur verhoudingsgewijs weinig aandacht besteed aan deze 

belangrijke vorm van (verticale) mondelinge communicatie. Uit dit onderzoek blijkt echter dat dit ten onrechte 

is. Men ervaart teamoverleg als een zeer fijne manier om te communiceren, waarbij men problemen van allerlei 

aard kan voorleggen, overeenkomend met wat Hill & Knowlton (2006) vonden in hun onderzoek naar 

tevredenheid over teamoverleg. Verder kwam uit de literatuurstudie dat men voor teamoverleg, door drukte 

met normale werkzaamheden, dikwijls geen of weinig tijd had en dat de frequentie ervan te wensen overliet 

(Reijnders, 2006). Gelijkend met deze bevindingen zien we bij dit onderzoek dat de frequentie vrij laag lijkt 

(maar liefst 61% heeft 1 keer per maand of minder werkoverleg), maar dat het merendeel wel tevreden is met 

deze frequentie. Wel gaf men aan meer informatie via teamoverleg te willen. Het feit dat men tevreden is met 

de (vrij lage) frequentie, zou kunnen komen doordat medewerkers denken dat er simpelweg niet meer in zit 

(aangezien tweevijfde aangaf te weinig tijd te hebben voor teamoverleg).   

Een andere reden om meer aandacht te besteden aan teamoverleg, ligt in het feit dat het een open 

karakter kent (89% geeft aan vrij te zijn om te zeggen wat men wilt tijdens teamoverleg). Een open manier 

van communiceren zorgt voor een betere transparantie. Aangezien men zo meer te weten komt van 

beleidsmatige zaken, zal de betrokkenheid bij de medewerkers vergroot worden (Tanis & De Wit, 2001; 

Trombetta & Rogers, 1988). Wel bleek dat maar weinig onderwerpen behandeld werden tijdens teamoverleg, 

maar dat teamoverleg wel doorslaggevend is voor de kennis ervan. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat hoe 

meer teamoverleg gepleegd wordt, des te hoger het rapportcijfer ervoor. Meer teamoverleg wordt dus 

gewaardeerd en het zou een gemiste kans op meer betrokkenheid zijn als men hier geen aandacht aan zou 

besteden. Bovendien zou het een gemiste kans op meer tevredenheid zijn, aangezien tevredenheid vooral 

afhankelijk is van gevoelsmatige factoren, zoals waardering en trotsheid op het bedrijf. Meer achter het beleid 

kunnen staan speelt ook een grote rol in de mate van tevredenheid onder werknemers (Elfferich, 2006). Om 

meer achter beleid te kunnen staan, moet er op een open manier gecommuniceerd worden. In de volgende 

paragraaf zal de openheid van de communicatie besproken worden. 

 

9.1.4 Openheid communicatie 

 Hoe open communiceert Oasen nu eigenlijk? Uit de literatuurstudie bleek onder andere dat open 

communicatie een belangrijke voorspeller is van betrokkenheid onder werknemers (Trombetta & Rogers, 1988). 

Verder bleek dat verticale informatie, in de zin van strategische informatie, ook duidelijk een factor is die de 

betrokkenheid beïnvloedt (Hill & Knowlton, 2006). De communicatiemanager blijkt over het algemeen zelf te 

weinig betrokken bij het uitstippelen van beleid. Het verder overbrengen van dit beleid is dan ook 

vanzelfsprekend een problematisch punt. Goed verticaal informeren blijkt van enorm belang te zijn voor de 

uiteindelijke betrokkenheid onder werknemers, met als schakel de communicatiemanager. Deze moet dus ook 

uitvoerig bij het ontwikkelen van beleid aanwezig zijn. Maar ook de medewerkers zelf moeten meer met het 

management aan tafel kunnen zitten, zodat er een dialoog tussen MT en medewerkers mogelijk wordt. Daarbij 

moet ook gekeken worden naar wat de medewerkers willen weten en niet zozeer alleen naar wat het 
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management wil dat de medewerkers weten. Transparantie heeft Oasen hoog in het vaandel staan, maar hoe 

staat het er echt voor? 

 Allereerst blijkt dat de persoonlijke benadering voor het stellen van een vraag de voorkeur geniet. 

Even langs gaan op de kamer van een collega scoort hierbij het hoogst. Daarna volgt het telefonisch vragen 

aan een collega (minder persoonlijk) en de vraag stellen via e-mail (minst persoonlijk).  

 Collega’s onderling kunnen goed bij elkaar terecht met vragen en ook bij afdelingshoofden kan men 

goed terecht. De directie/MT blijkt minder open te staan voor vragen: slechts eenderde geeft aan hierbij terecht 

te kunnen als ze vragen hebben. Direct leidinggevenden scoren goed wat betreft openheid in communicatie. 

Problematisch is echter de openheid van het OR en de directie/MT.  Vooral de directie/MT scoort laag: slechts 

15% van de respondenten gaf aan dat zij op een open manier communiceert.33 Er zorg voor dragen dat het MT 

op een open manier communiceert, is van cruciaal belang voor het creëren van meer betrokkenheid. Een 

bijkomend effect van open communicatie is dat de medewerkers sneller geneigd zijn om vragen te stellen. 

Sneller vragen stellen zal leiden tot meer begrip, meer betrokkenheid én meer tevredenheid (doordat men 

meer achter beleid kan staan). Het belang van open communicatie is hierdoor dus aangetoond. 

 

9.1.5 Manieren van communiceren 

 De manieren waarop men informatie zoekt, welke interne communicatiemiddelen men prefereert en 

welke men overbodig vindt of juist mist, geven aan in hoeverre men persoonlijke, open en directe 

communicatie wenst. Dit zijn, zoals hierboven al meerdere malen vermeld, belangrijke factoren voor 

tevredenheid en betrokkenheid onder werknemers.  

 Het blijkt dat het zelf zoeken naar informatie problematisch van aard is: de meeste werknemers 

zoeken hun informatie via een onpersoonlijke manier, namelijk de zoekmachine van Focus. Zoals al eerder 

vermeld geeft de zoekmachine slechte resultaten (zie ook hoofdstuk 9.1.2).  

 Uit de vraag welke manier van communiceren men overbodig vindt, kwamen geen eenduidige 

antwoorden. Wel was te zien dat men persoonlijke middelen sowieso niet overbodig vond. Bij de vraag 

welke manieren van communiceren men mist, was het opvallend dat vooral persoonlijke mondelinge manieren 

(waar de medewerkers zich door betrokken en verbonden voelen met de organisatie) nog gemist worden. Zo 

wordt vooral het ‘face-to-face’ directe contact tussen het MT en medewerkers gemist. Dit is belangrijke 

verticale communicatie, die moet zorgen voor meer betrokkenheid (Hill & Knowlton, 2006). Hierbij zou dan 

zowel top-down als bottom-up gecommuniceerd kunnen worden. Uit de vele suggesties die spontaan bij de 

open vragen zijn gegeven om meer persoonlijk in contact te komen met het MT (bijvoorbeeld een gemixte 

lunch, kwartaalmeetings en personeelsavonden), kan afgeleid worden dat dit contact nog te weinig voorkomt. 

Verder bleek dat men meer openheid en meer persoonlijke contactmomenten tussen collega’s wil hebben om 

meer van elkaar te weten te komen. Dit zal de tevredenheid onder werknemers vergroten, aangezien men zich 

hierdoor meer gewaardeerd en prettig zal voelen bij het bedrijf (Elfferich, 2006).  

Waardering werd uitgesproken over het directe, informele karakter van het contact met collega’s en de 

vrij open communicatie bij collega’s. Het open-deur beleid is hier deels verantwoordelijk voor: men kan zo bij 

elkaar naar binnen lopen om iets te vragen of een praatje te maken. Men blijkt het liefst de mate van 

transparantie veranderd te zien en men wel méér mondeling en minder e-mail. Dit houdt in dat men meer 

persoonlijk (mondeling) en minder onpersoonlijk (e-mail) wil communiceren.  

Wat betreft transparantie zegt men niet tevreden te zijn over het top-down communiceren van het MT: 

meer openheid vanuit het MT naar medewerkers toe en de besluitvorming en motivatie moeten helder 

gecommuniceerd gaan worden. Zodoende kunnen betrokkenheid (Hill & Knowlton, 2006) en tevredenheid 

(Elfferich, 2006) verhoogd worden. 

                                                 
33 Zie ook hoofdstuk 8.6.4 
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Terugkomend op de hoofdvraag In hoeverre zijn de huidige manieren van interne communicatie bij 

Oasen adequaat en welke rol spelen betrokkenheid en tevredenheid daarin? kan gesteld worden dat globaal 

bekeken de interne communicatiestructuur bij Oasen (ruim) voldoende is. Voor wat betreft de monteurs moet 

gesteld worden dat de interne communicatie nog te wensen overlaat over het algemeen. Daarnaast kunnen en 

moeten wat betreft transparantie, openheid van de communicatie en digitalisering zeker nog kansen gegrepen 

worden om meer betrokkenheid (vooral door heldere verticale persoonlijke communicatie) en tevredenheid 

(erkenning en waardering) onder medewerkers te creëren. In paragraaf 9.3 zijn de belangrijkste bevindingen 

opgesomd en wordt beschreven welke kansen Oasen moet grijpen om de interne communicatiestructuur te 

verbeteren.   

 

9.2 Methodische reflectie  

Deze paragraaf zal bespreken in hoeverre op een juiste manier onderzoek is gedaan naar de 

hoofdvraag ‘In hoeverre zijn de huidige manieren van interne communicatie bij Oasen adequaat en welke rol 

spelen betrokkenheid en tevredenheid daarin?’. Hierbij zal gekeken worden naar sterke en zwakke punten van 

het onderzoek. Dit is zinvol om eventueel nader onderzoek of soortgelijk onderzoek in de toekomst beter te 

laten verlopen.  

 

Discussie onderzoeksmethode 

Naast onderzoeker ben ik ook werkzaam en betrokken geweest binnen de onderzochte organisatie. 

Aangezien je als onderzoeker zo onafhankelijk en objectief mogelijk wilt zijn, is de combinatie van onderzoeken 

en werkzaam zijn op de afdeling communicatie niet bevorderlijk voor deze onafhankelijkheid en objectiviteit. De 

kans op beïnvloeding van hoe men wil dat je dingen ziet is groter en het is daarom moeilijk om geheel objectief 

te kunnen blijven als je op de hoogte bent van bepaalde zaken die zich in het bedrijf voordoen. Aangezien het 

onderzoek vanuit de afdeling Communicatie kwam en ik ook het meeste contact had met werknemers uit deze 

afdeling, is enige beïnvloeding niet uit te sluiten. Toch ben ik van mening dat ik objectief onderzoek heb 

verricht, waarbij sprake is geweest van triangulatie (het gebruiken van meerdere onderzoeksstrategieën) en 

een zekere mate van afstandelijkheid richting de respondenten bij mij als onderzoeker. Daarnaast heb ik er 

zorg voor gedragen dat iedereen zijn of haar stem kon laten horen, door gebruikmaking van een grootschalige 

vragenlijst, die zowel digitaal (voor de werknemers op kantoor) als schriftelijk (voor de monteurs) ingevuld kon 

worden. Ik heb juist extra aandacht proberen te besteden aan het bereiken van de monteurs, aangezien er juist 

met hen minder intern gecommuniceerd wordt dan met medewerkers die werkzaam zijn op het kantoor. 

Aangezien de lage betrokkenheid één van de achterliggende redenen waren van dit onderzoek en de kans op 

lage tevredenheid bij de monteurs vrij hoog zou kunnen zijn, is het van belang deze vrij moeilijk bereikbare 

groep toch de mogelijkheid te kunnen geven om hun mening te geven bij dit onderzoek. Uit het onderzoek 

blijkt ook dat er een significant verschil bestaat in de waardering van bepaalde communicatiemiddelen tussen 

de binnen- en buitendienst.  

De gehanteerde vragenlijst34 is een kwantitatieve methode om de houdingen en meningen van 

werknemers ten aanzien van de interne communicatiestructuur te weten te komen. Via deze uitvoerige 

vragenlijst denk ik dat er een goed beeld ontstaan is van sterke en zwakke punten van de interne 

communicatiestructuur binnen Oasen. Daarentegen zou het onderzoek wellicht meer diepgang hebben 

gekregen en zou men wellicht minder snel geneigd zijn tot sociaal wenselijke antwoorden, indien er ook gebruik 

gemaakt zou zijn van (diepte)interviews. Via interviews kan men net het ‘onderste uit de kan’ halen bij 

medewerkers en doorvragen als je merkt dat je op een ‘teer punt’ zit. De enige mogelijkheid voor eigen inbreng 

bij de gehanteerde vragenlijst waren de paar open vragen die men ter beschikking had. Opvallend was 

overigens dat hier ook goed gebruik van werd gemaakt. Het feit dat men open vragen zo nuttig gebruikt, geeft 

                                                 
34 Zie bijlage 1: Vragenlijst 
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denk ik aan dat men zeker iets te vertellen heeft over het onderwerp van de vragenlijst. Wellicht konden via 

interviews meer gegronde aanbevelingen gedaan worden.  

Een aantal werknemers die niet bereid waren de vragenlijst in te vullen, gaven als reden op dat de 

anonimiteit volgens hen niet gewaarborgd zou zijn. Deze terughoudendheid liet zien dat bepaalde werknemers 

niet het gevoel hadden om vrijuit hun mening te kunnen geven over de manieren van intern communiceren. 

Toch denk ik dat de anonimiteit wel degelijk gewaarborgd is door het gebruik van (a) categorieën in plaats van 

exacte getallen, (b) clusters in plaats van afdelingen waar men werkzaam is en (c) het achterwege laten van 

sterk persoonsgerelateerde vragen (bijvoorbeeld naam en geboortedatum).  

 

Discussie naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 

 Ondanks het hierboven genoemde punt over de afwezigheid van (diepte)interviews en de hieraan 

gerelateerde gemiste diepgang, zullen de onderzoeksresultaten een gefundeerd beeld geven over de sterke en 

zwakke punten van de interne communicatiestructuur. Via een uitgebreide vragenlijst en participerende 

observaties heb ik de kans gehad om gedegen onderzoek te doen en tot een praktisch adviesrapport te komen 

met aanbevelingen ten verbetering van de huidige communicatiestructuur. 

Door wisselende onderzoeksopzetten en contrasterende wensen en belangen tussen de organisatie, de 

universiteit en ikzelf als onderzoeker, is er uiteindelijk voor gekozen om voor kwantitatief onderzoek te gaan en 

de interviews derhalve achterwege te laten. Dit is mijns inziens, gezien de situatie, een gemiste kans om de 

werknemers nu echt persoonlijk te vragen wat zij van bepaalde zaken vinden. Zeker gezien het feit dat de 

betrokkenheid laag te noemen is, is de uiteindelijke keus voor een digitale (vrij onpersoonlijke) manier van 

bevragen minder geslaagd. De oorspronkelijke onderzoeksopzet met (diepte) interviews was dan ook beter 

geweest. Daarnaast blijkt dit gehouden onderzoek één van de vele gehouden digitale enquêtes te zijn. 

Regelmatig heb ik ook mensen er sterk van moeten overtuigen dat dit niet ‘de zoveelste bliksemenquête’ is. 

Deze onderzoeksmoeheid bij sommige werknemers kan resulteren in het onjuist of onrealistisch invullen van de 

gehanteerde vragenlijst. Zeker gezien de lengte is het nog maar de vraag in hoeverre de vragen aandachtig en 

oprecht ingevuld zijn. Het afnemen van diepte-interviews bij werknemers uit allerlei lagen van de organisatie 

zou in deze situatie wellicht een beter beeld hebben gegeven van de problematiek en zou mogelijk een beter 

ontvangen onderzoeksstrategie geweest zijn, waardoor de resultaten een realistischer beeld hadden kunnen 

geven. Desondanks is via deze uitgebreide vragenlijst toch een goed beeld ontstaan over de interne 

communicatiestructuur en zijn er wel degelijk knelpunten aan het licht gekomen. De aanbevelingen helpen om 

deze knelpunten op te lossen.    
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9.3 Aanbevelingen 

Allereerst zullen in deze paragraaf kort en puntsgewijs de belangrijkste bevindingen aangestipt 

worden. Voorts zal op basis van deze bevindingen, de literatuurstudie en de kennis die opgedaan is tijdens de 

participerende observaties, aanbevelingen gepresenteerd worden ter verbetering van de interne 

communicatiestructuur. 

9.3.1 Belangrijkste bevindingen 

 

a) Over het algemeen is men vrij tevreden over de ingezette middelen. Toch mogen persoonlijke 

middelen meer ingezet worden en is er ook vraag naar nieuwe persoonlijke en open 

communicatiemomenten (vooral met en door het MT).  

 

b) De middelen Op de Hoogte, nieuwspagina en e-mail blijken de belangrijkste informatiebronnen binnen 

Oasen. Dit zijn  typisch informerende middelen, waardoor werknemers van zaken ‘afweten’. Het is de 

vorm met de minste ambitie en minste interactiviteit. Het feit dat hierdoor weinig betrokkenheid 

opgewekt kan worden bij medewerkers en juist deze middelen het meest worden ingezet is 

problematisch te noemen.  

 

c) Bij het vergelijken van informatiebronnen die men nu gebruikt en die men wenst te gebruiken, blijkt 

dat men veel meer mondeling wil communiceren dan nu het geval is (met middelen als werkoverleg en 

informatiebijeenkomsten). E-mail en informatie verkregen via collega’s zouden minder ingezet kunnen 

worden. Betrokkenheid onder werknemers is ook niet afhankelijk van deze laatste vormen van 

communicatie, aangezien e-mail en via collega’s verkregen informatie vooral horizontale vormen van 

communicatie zijn. 

 

d) Verticale communicatie is belangrijk voor betrokkenheid onder werknemers. Bij de wenselijke situatie 

is goed terug te zien dat men deze vorm van communicatie ook veel meer ingezet wil zien. 

Tegelijkertijd geeft deze vorm van communicatie ook de mogelijkheid tot feedback, wat weer positieve 

gevolgen heeft voor de tevredenheid onder werknemers: men heeft dan het idee dat men nuttig is 

voor het bedrijf, dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij zich kunnen ontplooien binnen het bedrijf.  

 

e) De wens naar meer mondelinge verticale communicatie en interactiviteit is ook deels terug te vinden in 

de onderwerpen die men mist, namelijk externe ontwikkelingen, MT besluiten en ontwikkelingen in de 

watersector. Het feit dat men hierover minder weet, geeft aan dat men niet weet welke koers Oasen 

zal varen. De betrokkenheid onder werknemers zal hieronder te lijden hebben: men weet minder goed 

waarvoor men werkt en wat de toekomst zal brengen.  

 

f) Een groot deel zoekt missende informatie zelf op Focus op. Problematisch hierbij is de zoekmachine: 

de hoeveelheid zoekresultaten via Focus schijnt te groot bevonden te worden en de zoekresultaten zelf 

zouden slecht van kwaliteit zijn. Het enthousiasme waarmee werknemers zelf actief op zoek gaan naar 

informatie zal hierdoor ingeperkt worden, wat weer gevolgen zou kunnen hebben voor de mate van 

lezen van de andere middelen. 

 

g) Onderwerpen die tijdens teamoverleg weinig behandeld worden, zijn de bedrijfsresultaten van Oasen, 

de ontwikkelingen in de watersector en externe ontwikkelingen. De laatste twee onderwerpen bleek 

men over het algemeen ook slecht over geïnformeerd te zijn (zie ook 8.2 Informatievoorziening). Het 

teamoverleg zoals het nu bestaat bij Oasen lijkt vrij horizontaal van aard. 
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h) De nieuwsbrief (Op de Hoogte) blijkt een goede en informatieve informatiebron binnen Oasen. 

Tevredenheid over de Op de Hoogte blijkt afhankelijk van leeftijd, diensttijd, werkplek en de mate 

waarin men het leest.  

 

i) De nieuwspagina (‘nieuwspagina op Focus’) heeft een ‘onbekend maakt onbemind’-eigenschap: hoe 

vaker men het leest, des te hoger de tevredenheid erover en vice versa.  

 

j) De nieuwspagina wordt betrouwbaarder gevonden dan de Op de Hoogte; wellicht omdat meer 

personen een bericht kunnen en willen plaatsen dan in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook iets 

formeler van aard, waar de nieuwspagina meer van tijdelijke en informele aard lijkt. Hierdoor vindt 

men de nieuwsbrief ook belangrijker om het werk goed te kunnen doen. 

 

k) Uit de vragenlijst blijkt dat men een persoonlijker benadering verkiest boven een onpersoonlijke. Zo 

stelt men vragen liever mondeling vis-à-vis aan een collega, dan via een e-mail. Ook al zijn de meeste 

mensen tevreden met de hoeveelheid manieren om te communiceren, toch gaven een aantal aan nog 

persoonlijker te willen kunnen communiceren. De openheid van communiceren bij directie/MT blijkt 

vrij problematisch: men heeft niet het idee er terecht te kunnen voor vragen en slechts 15% vindt dat 

zij op een open manier communiceert met de medewerkers.  

 

l) Indien de communicatie een meer open karakter heeft, blijkt dat de medewerkers eerder geneigd zijn 

om vragen te stellen. Meer vragen stellen zal kunnen leiden tot meer begrip en meer betrokkenheid. 

 

m) Directie/MT communiceert niet op een open manier; men mist heldere besluitvorming en motivatie 

achter deze besluiten. Ook blijkt het MT er slecht vanaf te komen als het gaat om bereikbaarheid voor 

vragen. Dit in tegenstelling tot afdelingshoofden en collega’s; zij zijn wel bereikbaar voor vragen en 

hier ervaart men wel een open manier van communiceren. 
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9.3.2 Concrete aanbevelingen 

 

Algemeen 

a) Het is zaak om het begrip betrokkenheid te specificeren. Er blijken meerdere soorten betrokkenheid te 

bestaan: Affective Commitment, Continuance Commitment en Normative Commitment (zie hoofdstuk 

5). Daarnaast blijkt betrokkenheid op verschillende niveaus te bestaan. Zo is betrokkenheid op 

afdelingsniveau een andere betrokkenheid dan op organisatieniveau. Bij het bevragen naar 

betrokkenheid onder werknemers (in bijvoorbeeld een MeBeO) dient goed onderscheid gemaakt te 

worden in de soorten betrokkenheid. Alleen dan kan op een eenduidige manier een bepaalde 

betrokkenheid gemeten worden; ‘betrokkenheid’ moet gespecificeerd worden.  

b) Aan de ene kant blijkt uit MeBeO’s dat de medewerker zich weinig betrokken voelt bij het bedrijf, 

terwijl aan de andere kant men aan kleinschalige activiteiten om de betrokkenheid te vergroten maar 

weinig actief meedoet (bijvoorbeeld bij initiatieven om meer bottum-up te communiceren). Er moet 

aan beide kanten geïnvesteerd worden: niet alleen moeten er initiatieven komen om betrokkenheid te 

vergroten, ook moeten deze initiatieven een kans krijgen en hierbij is het van belang dat medewerkers 

open staan voor nieuwe ideeën. Uit de literatuurstudie blijkt dat creativiteit gewenst is als het gaat om 

het vergroten van betrokkenheid onder medewerkers. Niet alleen bij het verzinnen van nieuwe ideeën 

om werknemers zich betrokken te laten voelen, maar ook bij de presentatie ervan. Dit laatste is vooral 

een taak voor de afdeling communicatie, die de medewerkers moet prikkelen om aan nieuwe 

activiteiten mee te doen.  

c) Transparantie is een belangrijk aandachtspunt bij Oasen. Het bedrijf heeft als doelstelling dat het de 

medewerkers ‘ (…) meer inzicht wil geven in de koers en positie van het bedrijf, onder andere door 

middel van informatiebijeenkomsten, via het jaarverslag en een goed toegankelijke website. Voor de 

medewerkers moeten bovendien de interne processen inzichtelijker worden. Transparantie leidt 

uiteindelijk tot een toegenomen vertrouwen (imago) bij klanten en andere stakeholders, zowel in onze 

bedrijfsvoering als in de kwaliteit van het drinkwater.’ Uit dit onderzoek blijkt dat deze mate van 

transparantie nog lang niet behaald is. Het blijkt dat de openheid van communiceren bij directie/MT te 

wensen overlaat: men heeft niet het idee dat men er terecht kan voor vragen en slechts een zeer klein 

deel van de werknemers vindt dat de directie/MT open communiceert over beleidsmatige zaken. Dit 

blijkt uit vele, zowel open als gesloten, vragen van het onderzoek. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 

onderwerpen waarover men het minst weet, sterk verticaal gericht zijn: externe ontwikkelingen, MT 

besluiten en ontwikkelingen in de watersector. Uit de open vragen blijkt vooral dat men heldere 

besluitvorming mist en de motivatie erachter. Ook blijkt uit de vergelijking tussen huidige en 

wenselijke gebruikmaking van middelen dat men niet alleen persoonlijker, maar ook meer verticale 

communicatie wenst. Uit het onderzoek blijkt dat persoonlijke communicatie via afdelingshoofd, 

teamoverleg en informatiebijeenkomsten meer ingezet kunnen worden.  

d) Uit het onderzoek blijkt dat men over het algemeen veel persoonlijker wenst te communiceren. 

Digitale middelen, die vooral informerend van aard zijn, worden breeduit ingezet bij Oasen. Niet 

iedereen blijkt deze nieuwe manieren van ‘communiceren’ te waarderen. Zo is er bij het e-mail verkeer 

sprake van overmatige gebruik en zijn er te weinig regels. Ook het gebruik van digitale middelen is 

niet altijd rooskleurig: zo probeert men vooral missende informatie op te zoeken via de zoekmachine 

van het intranet. Deze zoekmachine blijkt echter niet adequaat genoeg te werken. De digitaal 

ingezette communicatiemiddelen moeten verbeterd worden en er moet maar nadruk op persoonlijke 

(verticale) communicatie gelegd worden. 

 

Over het algemeen lijkt men vrij tevreden over de interne communicatiemiddelen en het aantal 

mogelijke middelen. Vooral de algemene cijfers die men geeft voor de informatievoorziening en het 
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teamoverleg en de tevredenheid over de algemene beschikbaarheid van informatie geven die indruk. Toch is dit 

beeld enigszins vertekenend: bij de analyse van meer gedetailleerde vragen en de open vragen, blijkt dat er 

nog wel degelijk verbeteringen aan de interne communicatiestructuur vereist zijn. Voordat de aanbevelingen 

per communicatiemiddel gepresenteerd worden, zullen eerst de functies van interne communicatie nog 

teruggehaald worden (zie hoofdstuk 3.2). Deze functies van interne communicatie zijn: 

1. Ervoor zorgen dat werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd (smeerfunctie) 

2. Motiveren en binden van medewerkers (bindfunctie) 

3. Optimaal gebruiken van aanwezige kennis (kennisfunctie) 

4. In laten zien dat op verschillende manieren naar een bepaald onderwerp gekeken kan worden en door 

middel van betekenisconstructies meer begrip opwekken (interpretatiefunctie) 

 

De smeer- en kennisfunctie is redelijk goed vertegenwoordigd bij de huidige interne 

communicatiestructuur. De bind- en interpretatiefunctie zijn problematischer, vooral door de veelvuldige 

gebruikmaking van digitale middelen in tegenstelling tot persoonlijke mondelinge communicatie, de (perceptie 

van) lage transparantie in de communicatie van MT naar medewerkers en de geringe mogelijkheden waarin 

medewerkers en MT van gedachten kunnen wisselen. De bind- en interpretatiefuncties zijn sterk gerelateerd 

aan betrokkenheid, maar ook aan tevredenheid (medewerkers voelen zich gewaardeerd en nuttig). Bij 

onderstaande adviezen per communicatiemiddel, zal aangegeven worden welk van de vier functies het vooral 

moet hebben in de interne communicatiestructuur.  

 

Tegenwoordig gaat veel aandacht uit naar de digitale media in het kader van de digitalisering. Treffend 

voor deze ontwikkeling is dat hierdoor veel aandacht uitgaat naar de informerende kant (e-mail, intranet en 

nieuwsbrief bijvoorbeeld) en relatief vrij weinig aandacht naar de communicerende kant (werkoverleg, feedback 

sessies en samen problemen aanpakken). De communicerende kant zorgt voor een sterk gevoel van 

betrokkenheid en verbondenheid. Allereerst zal ik hieronder de aanbevelingen voor de digitale 

communicatiemiddelen uiteenzetten. Daarna zullen de mondelinge communicatiemiddelen behandeld worden. 

 

Digitale middelen 

Onderstaande digitale middelen hebben als kenmerk dat het hoofdzakelijk informerende middelen zijn. Ze 

zorgen ervoor dat de medewerker ergens weet van heeft. De interactiviteit ervan is laag. De Op de Hoogte, 

nieuwspagina en e-mail blijken de belangrijkste informatiebronnen binnen Oasen te zijn.  

 

Op de Hoogte (smeer- en interpretatiefunctie) 

e) Deze wekelijkse nieuwsbrief is een populair communicatiemiddel binnen Oasen. Het wordt over het 

algemeen goed gewaardeerd, uiteraard vooral door de informatieve kant ervan. Men vindt de 

nieuwsbrief belangrijk om het werk goed te kunnen doen. De tevredenheid erover blijkt afhankelijk te 

zijn van leeftijd, diensttijd, werkplek en de mate waarin men het leest. Creativiteit is dus een vereiste 

bij het schrijven voor deze nieuwsbrief. Zorg dat de lezers geprikkeld blijven, anders zal de 

tevredenheid erover dalen. Zorg voor bijvoorbeeld nieuwe rubrieken of onderwerpen waarover 

geschreven kan worden. Een columnstukje van een paar regels die over het nieuws gaat kan ook al 

wonderen doen. 

f) De nieuwsbrief wordt opgemaakt in Word en wordt vervolgens naar een PDF geconverteerd en op het 

intranet geplaatst. De literatuur raadt dit ten sterkste af, aangezien PDF een typisch printformaat is en 

uit dit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen de nieuwsbrief digitaal van het scherm leest. Het 

gebruik van PDF en Word documenten op intranet wordt afgeraden, aangezien het de gebruiks- en 

lezersvriendelijkheid van intranet vermindert. PDF is minder goed leesbaar door optimalisatie voor 

papier, niet voor beeldscherm, het is slecht te doorzoeken en de structuur is onhandig en niet geschikt 

voor een beeldscherm (Hendrikx, 2004). Daarnaast is het moeilijk om later bijvoorbeeld grafieken of 
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tekstblokken eruit te gebruiken voor andere documenten. Bovendien moet er een extern programma 

voor geopend worden, wat de ‘workflow’ tegenhoudt. Het advies is om de nieuwsbrief in HTML-opmaak 

op intranet te zetten, zodat het een normale website pagina wordt. Dit zorgt voor meer gebruiks- en 

lezersvriendelijkheid. Ook kan informatie uit de Op de Hoogte geïndexeerd worden wat de zoektocht 

naar informatie vergemakkelijkt.  

 

Nieuwspagina op Focus (smeerfunctie) 

g) De nieuwspagina, behorend tot de meest populaire middelen bij Oasen, scoort vooral goed op 

leesbaarheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid. Ook vindt men het informatief. Er kan echter nog wel 

getracht worden de objectiviteit en volledigheid ervan te verhogen, aangezien men over het algemeen 

hierover niet tevreden is. Daarnaast is het verstandig om de nieuwspagina zoveel mogelijk onder ogen 

te laten komen bij de medewerkers, aangezien de tevredenheid erover verhoogd wordt indien men het 

vaker leest. Het gebruik van de nieuwspagina als opstartscherm, zoals nu het geval is, is al een stap in 

de goede richting. Het motiveren van de monteurs om de nieuwspagina te lezen is een volgende stap, 

aangezien zij significant minder tevreden over de nieuwspagina zijn dan medewerkers in de 

binnendienst.  

 

E-mail  (smeerfunctie) 

h) Bij e-mail, een zuiver informerend middel, mist het betrekkingsniveau (Watzlawick). Men zal zich 

hierdoor sneller persoonlijk aangevallen voelen door het persoonlijke karakter ervan. Interne 

communicatie heeft namelijk een sterke motiverende en bindende rol (Koeleman). Aangezien uit dit 

onderzoek en de participerende observaties blijkt dat er (a) overmatig gebruik wordt gemaakt van de 

e-mail en (b) men minder informatie wenst via de e-mail (zie 7.2.5), is het noodzakelijk om iets tegen 

dit overmatige gebruik te doen. Niet alleen doordat het een vrij onpersoonlijk middel is (wat de kans 

op misvattingen vrij hoog maakt en de betrokkenheid onder werknemers niet verhoogd), maar ook 

omdat men ontzettend veel tijd kwijt is aan het selecteren, lezen en eventueel opvolgen van e-mails. 

Een belangrijke factor in het verminderen van het e-mailverkeer is regelgeving. Er blijken weinig tot 

geen regels te zijn wat betreft het versturen van e-mails. Er moeten duidelijke statuten komen waarin 

weergegeven wordt (a) wie er e-mailt, (b) wanneer er geë-maild wordt en (c) hoe geë-maild wordt 

(hierbij valt te denken aan regels voor de onderwerpregel, zodat duidelijk te zien is voor wie het 

bestemd is en welke status het bericht heeft).   

 

Intranet/Focus  (kennis-, smeer-, bind- en interpretatiefunctie) 

i) Tegenwoordig is het intranet bij moderne bedrijven niet meer weg te denken. Door de digitalisering 

heeft het een belangrijke functie gekregen binnen een bedrijf, zowel voor opslag van informatie en 

kennis (Content Space), als voor communicatiekanalen als e-mail en discussiefora (Communication 

Space) en voor stimulatie van actieve kennisdeling en manieren om samen te werken (Collaboration 

Space). Deze drie eigenschappen van intranet maken het een belangrijk middel voor het vormgeven 

van kennismanagement. Het is een middel dat geschikt is voor nieuws- en human interest berichten, 

praktische informatie en P&O-informatie. Bij Oasen kan het intranet nog intensiever en meer 

gestructureerd benut worden: 

Content Space: Het zoeken van informatie via het intranet/Focus blijkt erg populair, maar men is er 

niet tevreden genoeg over. Vooral de slechte kwaliteit en grote hoeveelheid zoekresultaten zijn hier 

debet aan. De zoekmachine dient daarom sterk verbeterd te worden en een heldere structuur van het 

intranet zou hierbij kunnen helpen. 

Communication Space: Eén van de manieren om betrokkenheid bij medewerkers te verhogen, is 

ervoor te zorgen dat zij gehoord worden en dat zij hun mening kunnen geven of vragen kunnen stellen 

(interactiviteit). Digitale middelen als een nieuwsbrief of nieuwspagina zijn hier minder geschikt voor. 
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Een modern intranet kan wel aan deze verwachting voldoen, door gebruikmaking van discussiefora, 

waar elke werknemer zijn of haar bijdrage aan kan leveren. Uiteraard dienen ook hier duidelijke regels 

omtrent taalgebruik en lengte van input opgesteld te worden.  

Collaboration Space: Samenwerken is bevorderend voor de betrokkenheid onder werknemers. Ook 

deze functie van intranet dient gebruikt te worden, om de manieren van kennisdeling en 

samenwerking te stimuleren.  

j) Op basis van participerende observaties kan ik hieraan toevoegen dat het intranet (met de 

nieuwspagina) een frisse wind kan gebruiken. Niet alleen kunnen haar functies meer benut worden, 

ook het uiterlijk en de interface kunnen gemoderniseerd worden35, waardoor het prettiger en 

aantrekkelijk zal worden om te gebruiken. Hierbij zie ik ook vooral kansen voor verhoging van de 

betrokkenheid onder werknemers. Aangezien het personeelsblad (dat het emotionele medium zou 

moeten zijn binnen een bedrijf) is opgeheven en uit onderzoek blijkt dat personeelsbladen wel degelijk 

zorgen voor meer betrokkenheid, is het van belang om bepaalde onderwerpen uit dit personeelsblad 

terug te laten komen in een ander middel. Intranet zie ik hierbij als waardevolle aanvuller, waarbij niet 

alleen formele nieuwsberichten komen te staan, maar ook minder formele nieuwtjes over bedrijf en 

werknemers. Voorbeelden: 

• Een uitgebreide wie-wat-waar applicatie waarbij men kan zien wie er op kantoor is (en 

eventueel gelijk de mogelijkheid tot contactlegging met een persoon), op welke kamer een 

persoon zich bevindt (eventueel begeleid door een plattegrond van het kantoor) en waarbij 

men ook achtergrond informatie over een persoon kan lezen.  

• Weblog of podcast van MT leden (over hun werkzaamheden of meer in columnvorm) 

• Een nieuwe (human interest) rubriek als ‘Met mijn hoofd boven water’ waarbij bijvoorbeeld 

elke week een andere werknemer iets over hem- of haarzelf kan vertellen. Nieuwe 

werknemers krijgen hierbij dan voorrang, zodat men gelijk wat meer weet over deze nieuwe 

werknemer.  

• Het weekmenu van het restaurant op het intranet 

• Duidelijke links naar bepaalde informatie op het intranet 

Kortom: intranet kan en moet meer benut worden; het kan het warme hart van de organisatie worden, 

waarbij het niet alleen een kennis- en smeerfunctie heeft, maar ook de medewerkers kan motiveren en 

binden. Een persoonlijke startpagina (personal portal), waarbij je bijvoorbeeld favorieten kunt instellen 

of een agenda kunt integreren, behoort tot één van de mogelijkheden en zorgt voor een persoonlijkere 

benadering.  

 

Mondelinge middelen 

Werk/teamoverleg (bind-, smeer-, kennis- en interpretatiefunctie) 

k) Werkoverleg is één van de belangrijkste vormen van mondelinge communicatie. Het is vooral geschikt 

voor het communiceren van beleidsinformatie. Het probleem dat er vaak te weinig tijd voor is wordt 

onderschat. Zeker als je bedenkt dat dit het moment is om betrokkenheid en openheid te creëren. Een 

meer verticale vorm van teamoverleg waarbij deze onderwerpen behandeld worden zou het gemis aan 

bepaalde onderwerpen  bij Oasen kunnen oplossen. Het teamoverleg zoals het nu bestaat bij Oasen 

lijkt vrij horizontaal van aard. De onderwerpen die tijdens teamoverleg weinig behandeld worden  

(bedrijfsresultaten van Oasen en de ontwikkelingen in de watersector) zouden dan ook behandeld 

kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat de kennis van deze onderwerpen afhankelijk is 

van de mate waarin het behandeld wordt tijdens teamoverleg en dat men méér informatie wenst via 

teamoverleg (zie 7.2.5). Verder blijkt dat men goed bij de leidinggevende terecht kan met vragen, 

                                                 
35 Voor een voorbeeld van een moderne intranet, het intranet van de Tweede Kamer: http://www.fabrique.nl/index.asp?id=351&catid=231 
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waardoor interactiviteit bewerkstelligd wordt, er meer feedback op kan treden en de betrokkenheid 

verhoogd zal worden. 

l) Er moet heldere taakinformatie komen en er moet duidelijkheid zijn omtrent de TVB’s (Taken, 

Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden). Teamoverleg en projecten zouden hierin een belangrijke rol 

kunnen spelen. 

m) Uit dit onderzoek blijkt dat indien de communicatie een meer open karakter heeft, dat medewerkers 

sneller geneigd zijn om vragen te stellen. Dit zal leiden tot meer begrip en betrokkenheid. Werkoverleg 

moet daarom een zo open mogelijk karakter hebben, om meer begrip en betrokkenheid onder 

werknemers op te wekken.  

 

Contactmomenten MT en medewerkers  (bind- en interpretatiefunctie) 

n) Uit het onderzoek blijkt dat de transparantie van MT naar medewerkers toe vrij laag is. Men weet niet 

wat de motivatie is achter bepaald beleid en men weet niet welke richting het bedrijf opgaat. Naast de 

al eerder aanbevolen discussiefora op intranet, moeten er zeker ook meer mondelinge 

contactmomenten komen. Uit de literatuur kwam onder andere naar voren dat de houding van 

medewerkers richting ‘kritisch, proactief en zelfredzaam’ zal gaan. Hierbij horen in ieder geval 

mogelijkheden om die kritiek en pro-activiteit te kunnen uiten. Het blijkt dat men bij Oasen veel meer 

op een open manier (verticaal) wil communiceren. Suggesties hiervoor zijn personeelsavonden, 

lunchmeetings of kwartaalmeetings waar beleidsmatige zaken worden besproken en gemotiveerd en 

waar ruimte is voor feedback. Open communicatie blijkt één van de significante voorspellers te zijn 

van betrokkenheid. Andere significante voorspellers zijn geschiktheid van informatie, duidelijkheid van 

organisatie-informatie en werknemersparticipatie. Kortom: meer contact tussen MT en werkvloer. Niet 

alleen om de betrokkenheid te vergroten, maar ook om waardering richting de medewerkers te 

kunnen uiten, wat ten goede komt aan de tevredenheid van medewerkers. Niet informeren, maar 

communiceren blijkt het credo om tevredenheid onder werknemers te bewerkstelligen, waarbij ruimte 

is om erkenning en respect te tonen. 

o) Goed verticaal informeren blijkt dus van enorm belang te zijn voor de uiteindelijke betrokkenheid én 

tevredenheid onder werknemers. Uit de literatuur blijkt dat de hedendaagse communicatiemanager 

weinig betrokken wordt bij het ontwikkelingen van beleid. Om punt j goed uit te kunnen voeren, zou 

de communicatiemanager als schakel moeten dienen en zou de manager ook uitvoerig bij het 

ontwikkelen van beleid aanwezig moeten zijn. Zodoende kan de manager dit ook beter overdragen en 

zorgen voor meer participatie en draagvlak onder medewerkers.  

p) Onderwerpen waarover men vrij slecht geïnformeerd wordt (vooral MT besluiten, ontwikkelingen in de 

watersector en externe ontwikkelingen) zouden via de genoemde contactmomenten onder n behandeld 

moeten worden.  
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Bijlage 1: Vragenlijst 
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Bijlage 2: Ludieke actie materiaal 

 

2.1 Zuurstok 

Aan de zuurstok zat een briefje vast met daarop de volgende tekst: 

 

‘De reden dat je deze zuurstok op je bureau vindt, is ….’ 

 

 

2.2 De e-mail die iedereen op de dag van de ludieke actie kreeg 
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2.3 De poster die overal in de pantry’s hing 
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Bijlage 3: Introductie en update 

 

3.1 Voorbeeld introductie vragenlijst in de Op de Hoogte 

 

Volgende week: vragenlijst  

Volgende week start het onderzoek naar de interne communicatie bij Oasen. ‘Alweer een onderzoek?’ hoor ik je 

al denken. Maar dit keer is het anders: nu heb jij de mogelijkheid om je mening te geven over de manier 

waarop we binnen Oasen met elkaar communiceren. Maandag 4 december krijg je een e-mail met daarin een 

link naar de vragenlijst. Deze vragenlijst gaat na of alle beschikbare middelen die we bij Oasen gebruiken (bij-  

voorbeeld intranet, e-mail en werkoverleg), voldoende benut worden en of hier eventueel veranderingen in 

gemaakt moeten worden. Door mee te doen aan de vragenlijst krijg je de mogelijkheid om aan te geven wat 

goed gaat en wat beter moet op het gebied van ‘interne communicatie’ (én help je mij met afstuderen!).  

Volgende week maandag staat in Op de Hoogte een korte PowerPoint presentatie over het onderzoek, de 

vragenlijst en wat informatie over mijzelf. Vanaf dinsdag 28 november kun je de vragenlijst gaan invullen.  

 

Heb je nu al vragen, bel me dan gerust (3275) of kom even langs (K2.09 of 3.14).  

 

Robin Koning (stagiair)  

 

 

3.2 Voorbeeld update vragenlijst op nieuwspagina 

 

Laatste week vragenlijst 

De laatste week van de vragenlijst over interne communicatie is ingegaan. Op dit moment zitten we op een 

<B> responspercentage van 44% </B>. Dit betekent dat inmiddels 107 mensen de vragenlijst hebben 

gemaakt. Het zou mooi zijn als de mensen die aan de vragenlijst begonnen zijn, ook de vragenlijst afmaken. 

Het responspercentage zal dan uitkomen op 58%.  

Invullen kan nog tot en met 15 december en is volledig anoniem. Het duurt ongeveer 20 minuten. Mocht je de 

e-mail per ongeluk hebben weggegooid, laat het me dan even weten, dan stuur ik je alsnog de link naar de 

vragenlijst.  

Alvast bedankt voor je medewerking.  

 

Als je nog wilt weten waar het onderzoek ook alweer over gaat, dan staat hieronder ook nog de link naar de 

presentatie over het onderzoek. 

 

Mocht je nog vragen hebben, e-mail of bel me dan gerust (3275). 

 

Robin Koning 

Afdeling communicatie en organisatieadvies 

robin.koning@oasen.nl 
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