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Van onbeheersbare beeldvorming naar

DURF-communicatie 

Verplicht leesvoer voor managers, communicatieprofessionals,  
maar ook voor bestuurders en anderen die nieuws willen maken of  

te maken krijgen met journalisten en belangstellenden 



Mattheus Blijenberg, eigenaar Balthazar communicatie en evenementen
‘Prachtig opgemaakt, plezierig om te lezen en mooie aansprekende 
voorbeelden. Een must have voor iedere (corporate) communicatie adviseur 
die zijn organisatie op een goede manier wil vertegenwoordigen!’

Radboud van der Linden, bestuursadviseur gemeente Zoetermeer
‘Hopelijk gaan veel mensen deze publicatie lezen’ 

Maria Harmsen, hoofd communicatie Woonstede.
‘In en over het communicatievak wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. We 
discussiëren al jarenlang over onze meerwaarde en zijn (te) druk met het 
bevechten van onze positie in de boardroom. Vervolgens delen we de een 
na de andere nieuwe kijk op het vak. DURF is niet de zoveelste nieuwe kijk, 
maar poetst juist de basis weer op en laat het glimmen. Zeggen wat je doet 
en doen wat je zegt. Goed communiceren begint met een gezonde dosis 
boerenverstand en een dubbele dosis empatisch vermogen. Daar kan toch 
niemand het mee oneens zijn?’ 

 
Marieke Mittelmeijer, zelfstandig communicatiespecialist en 
tekstschrijver
‘Een publicatie naar mijn hart! Opgeleid als journalist weet ik: de waarheid 
telt. Het mooie van DURF is dat je een gelijkwaardige relatie opbouwt met 
de buitenwereld. Maar ook dat het organisaties dwingt tot betere processen 
en goed bestuur. Samen met Nico heb ik ten behoeve van de wijkaanpak 
van de Amsterdamse Transvaalbuurt veel nieuws gemaakt. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit niet alleen de buurt goed heeft gedaan, maar ook de 
organisaties die de buurt verbeterden.’



Mark Blok, hoofd a.i. interne communicatie KPMG 
‘Ik kan het er alleen maar roerend mee eens zijn. Ik roep zelf ook vaak 
dat wij meer durf moeten hebben, en dat veel organisaties te groot en te 
complex zijn geworden. Omdat de wereld steeds dynamischer wordt, gaat 
dat de komende 20 jaar nog voor grote veranderingen zorgen. De top 25 van 
gebakken lucht-kwalificaties heb ik meteen gedeeld op twitter.’

Reijer Verwer, adviseur en onderzoeker stedelijke vernieuwing 
‘DURF-communicatie daagt uit om met de billen bloot te gaan en de ramen 
open te gooien. Deze methode is broodnodig voor bestuurders, managers 
en andere professionals die te maken hebben met wantrouwende burgers, 
teleurgestelde belanghebbenden of kritische consumenten. Nico de Leeuw en 
Jan Merton overtuigen waarom het noodzakelijk is op een open en feitelijke 
manier te communiceren. Zonder DURF-communicatie kan vertrouwen niet 
worden gewonnen noch behouden.’

Manou Hebben, hoofd communicatie woningcorporatie De Key
‘De DURF-methode past bij de manier van werken die wij nastreven. Nu ligt 
er een duidelijke handleiding. Hiervan maak ik graag gebruik. Mijn ambitie is 
om met het hele managementteam een DURF-workshop te volgen.’

Hester van Buren, bestuurder Woningstichting Rochdale.
‘Verplichte kost voor alle bestuurders en leden van de Raad van Toezicht’

Joerie Casteleyn, eigenaar adviesbureau Casteljo Communicatie
‘Omdat veel (semi-)publieke organisaties geconfronteerd worden met 
besparingen, wordt het niet alleen tijd om de organisatie te herdefiniëren 
(kerntaken? producten en diensten? processen? gedrag?) maar ook de 
communicatie. DURF is bij deze overgang dan ook de ideale handleiding. 
Een publicatie die er schitterend uitziet met een schitterende visie!’



Zo positief mogelijk in het nieuws komen en een gewenste 
beeldvorming creëren, daar zijn veel organisaties druk mee 
bezig. Maar als klanten ontevreden zijn over producten 
of diensten, er organisatieprocessen niet goed lopen, de 
organisatie iets anders doet dan zij zegt of zich niet correct 
gedraagt, kan nooit een gewenste beeldvorming ontstaan. 
Organisaties bevinden zich in glazen kooien, iedereen 
kijkt kritisch mee. Organisatie, gedrag en communicatie 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het vormen van 
beelden werkt niet, geloofwaardig zijn wel. Dat bereik 
je door de organisatie te verbeteren en door zelf nieuws 
naar buiten te brengen gebaseerd op feiten. De rol van de 
communicatieprofessional is om daarbij te signaleren,  
te adviseren en als nieuwsmaker te werk te gaan. De DURF-
methode geeft aan hoe dat te doen. 



De DURF-methode bestaat uit het doorlopen van 5 
stappen, waarbij de organisatie wordt onderzocht en 
waardevolle informatie wordt verkregen. Die informatie 
wordt gebruikt om verbeteringen in de organisatie door 
te voeren en om nieuws te maken. Nieuws over de 
maatregelen die worden genomen, over onverwachte 
zaken waarop je gestuit bent in je onderzoek, maar ook 
over de tekortkomingen van de organisatie. Het nieuws en 
reacties op vragen breng je met feiten. Hierdoor bouwt de 
organisatie vertrouwen op bij alle belangstellenden.

De DURF-methode bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1. De kerntaken van de organisatie
Stap 2. De producten en diensten
Stap 3. De bedrijfsprocessen
Stap 4. Het gedrag
Stap 5. Het nieuws maken

In de communicatie aan belangstellenden pas je de letters 
van DURF toe: Deugden (én ondeugden) Uitleggen en 
Reageren met Feiten. 



De DURF-methode
bestaat uit 5 stappen 
en de toepassing van 

de letters uit het woord 
DURF: Deugden 
(én ondeugden) 

Uitleggen en Reageren 
met Feiten. 



Organisaties zijn niet meer afhankelijk van journalisten om publiciteit te ‘scoren’; ze kunnen 

dat ook zelf doen door middel van websites, blogs, webmagazines, digitale nieuwsbrieven 

en tweets. Die hebben bovendien als voordeel dat niet de journalist, maar de organisatie zelf 

bepaalt wat gepubliceerd wordt en hoe.  

Iedereen kan aan ‘storytelling’ gaan doen; het feitelijke verhaal zo vertellen dat de media volgen. 

Maar hoe doe je dat dan? Wanneer het aan de journalistiek wordt overgelaten om nieuws over 

een organisatie te brengen, ben je als organisatie de regie kwijt waardoor je geen of weinig 

invloed hebt op de beeldvorming. 

De Leeuw en Merton, de auteurs van DURF, draaien de traditionele medialogica waarbij de 

journalist bepaalt wat nieuws is (en dat is vaak negatief) om. De communicatieprof moet zelf 

op zoek naar nieuws uit zijn of haar eigen organisatie, dat goed uitzoeken en op een feitelijk 

juiste en heldere manier naar buiten brengen. Laat de feiten voor zichzelf spreken, ook wanneer 

er kritiek is. Uitleggen wat goed gaat, maar ook wat beter kan en moet, en dat op basis van de 

feiten. Uiteindelijk komt dat de geloofwaardigheid en dus de reputatie van de organisatie ten 

goede. Je kwetsbaar opstellen is profijtelijk. Ethiek en integriteit loont! Ontkennen en wegduiken 

werken averechts.

De auteurs presenteren in deze publicatie een stappenplan dat de communicatieprof na een 

analyse van de eigen organisatie bij een schat aan informatie brengt die op alle momenten van 

de zoektocht nieuws kan opleveren. Deze manier van denken en werken leidt uiteindelijk tot een 

organisatie die zich open opstelt, haar processen verbetert, helder en eerlijk communiceert en 

daarmee vertrouwen opbouwt bij iedereen in de buitenwereld. 

Dr. Huub Evers

Oud-lector media- en communicatie-ethiek

Voorwoord
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‘Lekker dan, een boete. 
Van je collega’s moet je  
het maar hebben!’



11Inleiding en leeswijzer

We openen deze publicatie met twee willekeurige voorbeelden. Politieagenten 

die weten dat integriteit uitermate belangrijk is, maar die toch in diensttijd 

parkeerregels aan hun laars lappen. Een vliegtuigmaatschappij die geen goede 

dienst levert (bagage vervoeren) en die geen goed gedrag vertoont (afhandeling 

klacht). Twee voorbeelden waarin het misgaat. We hadden nog honderden 

andere kunnen noemen. Het gaat mis met het optreden van de organisatie en 

met de communicatie. Vroeger werden instituten zoals politie, ziekenhuizen, de 

rechtbank, notarissen en veel (semi)publieke organisaties als ‘heilig’ beschouwd. 

Het waren autoriteiten aan wie niet werd getwijfeld. Ze konden zich permitteren 

Inleiding
      leeswijzer en

  Scheef parkeren door agenten  
In dagblad De Telegraaf verschijnt een artikel 

met grote foto waarop agenten te zien zijn die 

met twee afhaalmaaltijden in hun dienstbusje 

stappen. Het busje staat vlak voor de deur van 

een toko in Haarlem. De foto is naar de redactie 

gestuurd door een vrouw uit Spaarndam die 

enkele uren eerder op dezelfde plek haar auto 

geparkeerd had en een fikse bekeuring kreeg. 

Ze erkende haar overtreding, maar liet aan de 

krant weten dat agenten dagelijks rond etenstijd, 

zonder bekeurd te worden, hun dienstauto daar 

parkeren. ‘Agenten moeten ook eten, maar als 

ze eten afhalen moeten ze gewoon een schaarse 

parkeerplaats zoeken net als iedereen’, was haar 

argumentatie. De foto met onderschrift werd 

door de Telegraaf geplaatst en de korpsleiding 

van politie Kennemerland, die voor publicatie 

van de foto door de Telegraaf om een reactie 

was gevraagd, liet weten de gang van zaken te 

betreuren en de agenten op dit gedrag aan te 

spreken.  

  United breaks guitars  
In het voorjaar van 2008 vloog de Canadese 

muzikant David Carroll met zijn band Sons 

of Maxwell met de luchtvaartmaatschappij 

United Airlines van Halifax naar Nebraska. 

Zijn gitaar, die zich tussen de bagage 

bevond, overleefde de vlucht niet en brak. 

Carroll diende een klacht in en eiste een 

geldbedrag om zijn gitaar te kunnen laten 

repareren, maar United Airlines weigerde. 

Na enkele verwoede pogingen om zijn gelijk 

te halen, schreef Carroll uit protest het 

liedje ‘United Breaks Guitars’. Na het lied te 

hebben opgenomen, werd het ondersteund 

met video-opnames en op YouTube gezet. 

Het lied werd onmiddellijk een hit. De 

vliegtuigmaatschappij liep door de enorme 

exposure die het nummer kreeg grote 

imagoschade op en bood alsnog Carroll aan 

om de schade te vergoeden. Maar het was 

te laat. “Daar hadden jullie eerder over na 

moeten denken”, was zijn commentaar.  
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in een ‘ivoren toren’ te leven. Dat is nu niet meer het geval. Journalisten en 

het publiek houden organisaties in de gaten en berichten over zaken waarvan 

zij vinden dat die niet goed gaan. Iedere organisatie moet verantwoording 

afleggen, zich voortdurend legitimeren. 

De organisatie (producten; diensten; bedrijfsprocessen; het gedrag) en de com-

municatie staan niet los van elkaar. Nooit geweest ook. Vroeger kon de organi-

satie zich permitteren om alleen maar te zenden en zo te communiceren over 

de organisatie. Nu kan dat niet meer. Maar nog steeds houden veel organisaties 

zich vooral bezig met beeldvorming, het imago. Met als resultaat dat het verhaal 

vaak mooier wordt gemaakt dan het in werkelijkheid is. Bovendien brengt men 

naar buiten wat de organisatie het liefst in de toekomst wil zijn. Organisaties 

dwalen hierdoor af van de werkelijkheid, ze zijn niet voldoende met de actualiteit 

bezig én vertellen vaak niet het hele verhaal. Dat kan een tijdje goed gaan, maar 

vroeg of laat gaat het fout, met alle gevolgen van dien. Met de bewijzen worden 

we wekelijks in kranten en op radio en televisie geconfronteerd. In de (semi)

publieke sector vliegen opmerkelijk veel organisaties de bocht uit. In het digitale 

tijdperk waar organisaties zich in glazen kooien bevinden en iedereen kritisch 

meekijkt, werkt het regisseren van beeldvorming niet meer. 

Veel communicatieprofessionals (de communicatiedirecteur, communicatie-

manager, communicatieadviseur, communicatiemedewerker, de freelancer etc., 

kortom iedereen die in het vakgebied communicatie werkzaam is) bese!en dat 

het roer om moet. Maar velen zijn aan het worstelen hoe de zaak aan te pakken 

en lang niet iedereen is zo ver om de oude methodieken helemaal los te laten. 

Wat moet je doen?
Zelfs de nieuwste communicatiemethodieken leggen de focus nog steeds op 

de beeldvorming. Wij gaan een stap verder. In organisaties waar processen 

niet goed lopen of waar men zich niet correct gedraagt, kan nooit succesvolle 

communicatie plaatsvinden. Laat staan dat er een gewenste beeldvorming 

ontstaat. Organisatie en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De organisatie dient producten of diensten te leveren die naar tevredenheid 

van de klanten zijn en correct te handelen én goed te communiceren. De rol van 

de communicatieprofessional is om daarbij te adviseren over de communicatie 

én de organisatie. Met de DURF-methode maak je een goede kans. Cruciaal 

in deze methode is dat je zelf nieuws gaat maken op basis van feiten. Voor 

Organisaties bevinden zich in glazen 
kooien. Regisseren van beeldvorming 
wordt daardoor kansloos.
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veel communicatieprofessionals zal de term ‘nieuws maken’ onverwacht uit 

de hemel komen vallen, omdat het geen gebruikelijke toepassing is. Het beeld 

is dat nieuws wordt gemaakt door journalisten en dat die alleen op zoek zijn 

naar negatieve ontwikkelingen. Ook in de vakliteratuur worden de vakgebieden 

communicatie en journalistiek daarom vaak gezien als twee spanningvelden die 

met elkaar door een deur moeten; er is sprake van een ‘haat-liefde’ verhouding. 

Zie de journalist niet als een vijand, maar als een zakelijke relatie die jouw 

organisatie juist in het nieuws kan laten verschijnen. Dat hoeft niet altijd 

positief te zijn, neutrale berichtgeving zorgt ook voor zichtbaarheid. Naast 

journalisten zijn er veel burgers die niet journalistiek zijn opgeleid, maar wel 

hun interesses en frustraties met zoveel mogelijk anderen willen delen via 

social media. Ook die kunnen een belangrijke rol spelen in de legitimatie van 

de organisatie. Om nieuws te kunnen maken hoef je niet de kennis en ervaring 

van een doorgewinterde journalist te hebben, maar is het wel handig om weet 

te hebben van het ‘waarom’, ‘wat‘ en ‘hoe‘. De DURF-methode bestaat uit 5 

stappen. Het nieuws maken zelf gebeurt in stap 5, het proces van het nieuws 

maken gebeurt ook in de overige 4 stappen. Nieuws maken is dus een essentieel 

onderdeel van de DURF-methode. 

 

Voordelen van het proces van het nieuws maken:

> De organisatie legitimeert zich op eigen initiatief.

>  De organisatie verplaatst zich in en luistert naar de groep mensen die ze wil 

bereiken. 

>  De organisatie verbetert haar producten/diensten, bedrijfsprocessen en gedrag.

 >  Door de organisatie te onderzoeken komen onverwachte nieuwswaardige 

feiten naar boven en worden zaken of gebeurtenissen die afbreukrisico 

hebben veel eerder ontdekt. 

In deze publicatie focussen we ons met name op semi publieke organisaties. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 geven we de DURF-methode weer, die bestaat uit 5 stappen 

en de toepassing van de letters uit het woord DURF (Deugden en ondeugden 

Uitleggen en Reageren met Feiten). In de volgende hoofdstukken volgt over 

elke stap een toelichting. Deze hoofdstukken beginnen met voorbeelden die 

laten zien wat er zoal misgaat bij organisaties en hun communicatie. Vervolgens 

komen we ook met positieve voorbeelden én inzichten hoe je wel tot een goed 

resultaat kan komen. De voordelen van de methode komen ter sprake, zowel 

voor de organisatie als voor de communicatieprofessional. Daarna beschrijven 

we kort de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied. En zoals het hoort, 

besteden we ook aandacht aan de kwetsbaarheden van DURF. Omdat een 

methodiek niet zonder praktijkvoorbeelden kan, vind je een aantal casussen om 

te zien hoe de DURF-methode is toegepast.

 Adviseren over de communicatie 
én de organisatie, dat is de taak 
van de communicatieprofes-
sional. En het maken van nieuws 
op basis van feiten.

 Legitimeren is verantwoording 
afleggen als men hierom vraagt, 
maar ook op eigen initiatief 
publiekelijk vertellen waar je 
trots op bent en waar je niet zo 
trots op bent.
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Hoofdstuk 01
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DE DURF-METHODE

DURF betreft alle aspecten 
van de organisatie én de 
communicatie. De DURF-
methode bestaat uit 5 stappen 
die elkaar versterken. Een 
belangrijk onderdeel in het 
proces is het nieuws maken. 
Daarbij zijn de begrippen in 
het woord DURF leidend: 
Deugden en ondeugden 
Uitleggen en Reageren met 
Feiten. Ook het reageren 
op vragen of acties van 
belangstellenden doe je op 
basis van feiten.

       Het wordt tijd voor 

DURF-communicatie

HOOFDSTUK 01

Beeldhouwen en niet correct handelen
Veel organisaties zijn nog op een ouder wetse manier bezig. Vanuit een ivoren 

toren worden berichten de wereld ingezonden om anderen te overtuigen 

of te verleiden. Men probeert beelden te verkopen. Waar het eigenlijk over 

gaat, het nu en de werkelijkheid, wordt uit het oog verloren. De focus ligt op 

de toekomst met een daarbij behorend ideaalplaatje. Het is een standaard 

mal die je vrijwel op alle organisaties kunt leggen. Maar de tijden en de 

communicatiemogelijkheden zijn veranderd. Mensen accepteren niet zonder 

meer de boodschap van een organisatie. De organisatie wordt bekeken en 

beoordeeld, vaak ook veroordeeld. Vooral wanneer journalisten of de nieuws-

burgerij, o.a. via social media, hun pijlen richten op een organisatie, kan niemand 

meer vertellen waar en hoe het eindigt.

Organisaties gaan de fout in, omdat ze zich niet of onvoldoende bezighouden met 

hun kerntaak. Daardoor leveren ze vaak niet de juiste producten of diensten. Men 

holt door, met nieuwe producten en diensten, zonder er bij stil te staan of men 

wel op de goede weg is. Soms is er te weinig aandacht voor de bedrijfsprocessen 

en worden problemen niet onderkend of niet goed genoeg opgelost. Daarnaast 

worden organisaties, vaak door fusies, zo onnodig ingewikkeld, dat er nauwelijks 

zicht is op wat precies wordt gedaan en waarom. Bij de medewerkers is er geen 

uniforme beleving waar het in de organisatie om gaat. Ook komt het veelvuldig 

voor dat organisaties niet zorgvuldig met klanten of het eigen personeel omgaan. 

Ze handelen niet integer of houden zich niet aan algemeen geldende normen en 

waarden. Kortom, veel organisaties gedragen zich niet correct. Daarbij wordt een 

taal gehanteerd die eerder de boel verhult dan verheldert. Deze sluiertaal zorgt er 

niet alleen voor dat de communicatie naar externen niet goed verloopt, maar het 

zorgt intern ook voor allerlei misverstanden.
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Veel organisaties vertellen niet waar ze echt mee bezig zijn, maar doen aan 

beeldvorming. Je regelmatig legitimeren door met feiten te komen - het is wat het 

is - is er niet bij. Doordat dit ideaalplaatje niet overeenkomt met de werkelijkheid, 

verliezen mensen het vertrouwen in organisaties. Als er een crisis uitbreekt, 

reageren organisaties vaak onbeholpen. Ze verstoppen zich of ontkennen dat 

er wat aan de hand is, ze liegen soms ronduit en trekken ten aanval tegen de 

klokkenluider. In deze publicatie geven we veel voorbeelden van wat er mis gaat 

met organisaties en wat er daardoor mis gaat in hun communicatie.

Men onderschat de macht van de belangstellenden. In de vakliteratuur wordt vaak 

de term ‘stakeholders’ gebruikt of het Nederlandse equivalent ‘belanghebbenden’. 

Wij hanteren liever het begrip ‘belangstellenden’. Ook iemand die geen enkel 

belang bij een organisatie heeft, kan wel belangstellen in een organisatie of wat 

nog vaker voorkomt: voor een voorval van een organisatie. De belangstellende 

ontvangt bijvoorbeeld van iemand een bericht op een social medium en stuurt dat 

onmiddellijk door naar talloze anderen. De reikwijdte van de belangstellenden is 

vele malen groter dan de reikwijdte van de belanghebbenden. 

Kortom, veel organisaties gedragen zich niet correct en communiceren 

ondermaats, waardoor ze in de problemen komen. Het wordt tijd voor een 

andere aanpak: DURF-communicatie. 

De DURF-methode, een introductie
DURF is een afkorting van de begrippen: Deugden (én ondeugden) Uitleggen en 

Reageren met Feiten. Deze termen hou je steeds in de gaten als je de stappen 

van de DURF-methode doorloopt.

> Deugden (én ondeugden). Geef aan de buitenwereld relevante informatie 

over de organisatie: wat de kerntaken zijn, de producten/diensten, 

de bedrijfs processen en het gedrag (ethiek, integriteit, omgaan met 

personeel en buitenwereld etc.). Vertel over prestaties en andere positieve 

ontwikkelingen, maar ook over de zaken die niet goed lopen of zaken die je 

het liefst zo ver mogelijk onder het tapijt wilt schuiven (de ondeugden).

> Uitleggen. Leg de hierboven genoemde zaken gevraagd en ongevraagd uit. 

Blijkt dat journalisten of betrokkenen de informatie niet begrijpen of bevoor-

oordeeld zijn, nodig ze uit en maak ze ooggetuige.     

> Reageren. Reageer onmiddellijk op informatie van buiten als het over jouw 

organisatie gaat. Of het nu nieuws is van journalisten, opmerkingen van 

klanten of belangstellenden, berichten in social media: doe er meteen iets 

mee. Gaat het om een probleem: vertel dat eerlijk, zeg wat je eraan gaat doen 

en zorg dat het gebeurt binnen de afgesproken tijd.
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> Feiten. De feiten zijn heilig. Ga daarom altijd uit van de feiten. Geef het toe 

als het om tekortkomingen gaat en werk zo snel mogelijk aan verbetering. 

Spreek betrokkenen en journalisten het liefst persoonlijk aan als zij de feiten 

niet juist weergeven, en leg uit hoe het werkelijk zit. 

De 5 stappen van de DURF-methode
De DURF-methode bestaat uit 5 stappen. In de eerste vier stappen analyseer 

je de organisatie, de vijfde stap is de kern van alles: het nieuws maken. Bij de 

uitvoering van de eerste vier stappen, houd je ook voortdurend in de gaten wat 

dat bij stap 5 kan opleveren. Bij de stappen van de DURF-methode kijk je telkens 

naar de inhoud, de feiten. Je hoeft niet per se met stap 1 te beginnen (al is dat 

wel handig). Ook als je ergens anders begint, zul je toch ook een keer bij stap 1 

terechtkomen. Per stap analyseer je wat er aan de hand is door de juiste vragen 

te stellen aan jezelf en je collega’s. Zorg ervoor dat in iedere stap alles goed 

beantwoord wordt, zodat je zeker weet dat je met de juiste feiten te maken 

hebt. Voer uiteindelijk alle stappen uit, want dan heb je het meeste profijt van 

DURF. Kijk voortdurend naar buiten en maak bij iedere stap ook gebruik van de 

input van de buitenwereld. In je denken en handelen volg je de sleutelbegrippen 

die voorkomen in het woord DURF: Deugden (én ondeugden) Uitleggen en 

Reageren met Feiten. De stappen zijn onderverdeeld in organisatieonderwerpen, 

maar bij iedere stap betrek je ook de communicatie.

‘Prachtig 
 verhaal, maar 
die journalist wil 
weten waarom 
wij na drie waar-
schuwingen,  
die gasleiding 
nog steeds  
niet hebben 
gerepareerd’ 
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* Onder ethiek verstaan we: het werken op basis van morele principes; het hanteren van algemeen geldende normen en waarden.  
Onder integriteit verstaan we: eerlijk zijn, onkreukbaar.

> DURF-STAPPEN

04 HET GEDRAG VAN DE ORGANISATIE
 Hoe correct gedraagt de organisatie zich?  Het gedrag houdt o.a. in: de ethiek*; integriteit*; het zich houden aan de wet en regelgeving; de 

omgang met het eigen personeel; de omgang met klanten, overheden, bedrijven, journalisten en andere belangstellenden. Wat is de 
huidige cultuur en hoe verhoudt deze zich met de cultuur die de organisatie graag ziet?

05 HET NIEUWS MAKEN
 De zoektocht van de eerste vier stappen levert een schat aan feiten op. Het is relevante informatie waarmee je nieuws kunt maken. Dat 

kunnen positieve zaken zijn, maar ook negatieve, waarbij je vertelt wat er aan wordt gedaan. Het nieuws dat je naar buiten brengt, bestaat 
uit verhalen gebaseerd op feiten en niet uit beeldvormingsproducten. Ook het reageren op vragen of acties van de buitenwereld gebeurt 
met feiten. Dit proces vereist een ‘nieuwsmanier’ van denken en van werken. Daarbij stel je altijd de essentiële vragen: wat, hoe en waarom 
de organisatie bepaalde dingen doet. Wanneer je dit proces volgt, produceer je vanzelf relevante verhalen en legitimeer je de organisatie. 
Door de samenwerking die daarvoor nodig is met journalisten, klanten en andere belangstellenden, bouw je vertrouwen op. Het ene nieuws 
is weer verbonden met het andere. Je blijft daarom met nieuws komen en daarmee blijf je de organisatie dus verantwoorden.

01 DE KERNTAKEN VAN DE ORGANISATIE
 De kerntaken zijn het vertrekpunt en kader waarbinnen je keuzes maakt. Wat is de missie? Wat zijn momenteel de kerntaken? Zijn 

die nog hetzelfde als bij de aanvang van de organisatie? In hoeverre is de organisatie ermee bezig? Komen er zaken voorbij waarbij je 
vraagtekens mag zetten? En wat is de meerwaarde (voor semipublieke organisaties: maatschappelijke relevantie) die je te bieden hebt?

02 DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE ORGANISATIE 
 Ga na welke producten en diensten de organisatie levert. Vraag aan (potentiële) klanten en eventueel ook aan andere belangstellenden 

wat ze van de producten en diensten vinden. Kijk of ze willen meedenken om jouw product of dienst te verbeteren. Of misschien moet er 
wel een andere voor in de plaats komen. Indien daar aanleiding voor is, leg je uit waarom je bepaalde producten of diensten niet levert.

03 DE BEDRIJFSPROCESSEN VAN DE ORGANISATIE
 Bekijk welke bedrijfsprocessen en organisatiestructuren kunnen worden verbeterd. Aan de hand van de beleidsmatige beslissingen 

en acties die worden ondernomen, bepaal je thema’s/onderwerpen die je onder de aandacht gaat brengen. Denk aan een opmerkelijk 
bedrijfsresultaat of een proces dat haperingen vertoont. Het kan ook zijn dat er in de buitenwereld iets speelt waardoor de 
bedrijfsprocessen die daar mee te maken hebben onderzocht moeten worden.

01
KERNTAKEN

0204
PRODUCTEN
EN
DIENSTEN

05
NIEUWS

GEDRAG

03
BEDRIJFSPROCESSEN
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Je moet DURF hebben
Belangrijk is dat je ook letterlijk de DURF moet hebben om de deugden en de 

tekortkomingen in de organisatie te signaleren, erover te overleggen met de 

verantwoordelijken en de zaken aan te pakken. DURF om hierover op eigen 

initiatief uitleg te geven aan de buitenwereld. De deugden vertel je om te laten 

zien dat de organisatie goed bezig is; de tekortkomingen mo!el je niet weg, 

maar vertel je ook eerlijk. Dat schept vertrouwen bij de belangstellenden. Je kunt 

dat negatieve nieuws beter meteen eerlijk vertellen, want vroeg of laat krijg je 

er toch mee te maken en als je de tekortkomingen van de organisatie verzwegen 

hebt, wordt je dat zeer kwalijk genomen. Je komt dus op eigen initiatief met 

feiten. Ook als de buitenwereld je bevraagt reageer je aan de hand van de feiten. 

DURF gaat dus over eerlijk vertellen wat je doet en waarom, in combinatie 

met ervoor zorgen dat een organisatie zich correct gedraagt. Het is dus en 

streven naar correct handelen en hierover uitleg geven. Dat uitleg geven 

over de deugden en de tekortkomingen van de organisatie doe je door zelf 

nieuws te maken. Je gaat de organisatie analyseren en hierover adviseren. 

De taak van de communicatieprofessional ligt dus niet alleen op het vlak van 

strategische, tactische en operationele communicatie, maar ook op het gebied 

van de analyse van de organisatie, van strategische en praktische adviezen op 

organisatiegebied en het afleggen van verantwoording aan de buitenwereld.

Ja maar, hoor eens even, ik ben als communicatieprofessional toch niet 

verantwoordelijk voor het gedrag van de organisatie? Dat klopt. Maar je bent 

wel degene die de misstanden kan constateren, die contact heeft met de 

buitenwereld, die weet wat er omgaat bij de belangstellenden en die weet dat ze 

de organisatie kunnen afbranden als er niet goed met hen wordt omgegaan. Jij 

kan de organisatie waarschuwen voor de gevaren van de buitenwereld. Jij kunt er 

op wijzen dat de organisatie zich moet verbeteren. En jij kunt aan de organisatie 

laten zien welke kansen er worden gecreëerd als je op een DURF-manier te werk 

gaat. Kansen? Ja, kansen. Want dat is de kern van de DURF-methodiek: je gaat 

zelf nieuws maken. DURF stelt je in staat om feiten te vinden in je organisatie, 

waarmee je nieuws gaat maken. Nieuws, niet alleen over producten en 

Met DURF laat de organisatie zich zoveel 
mogelijk zien aan de buitenwereld.

 Met DURF creëer je kansen!
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diensten, maar ook over het aanscherpen van de kerntaken, verbeteringen van 

bedrijfsprocessen, personeelsomstandigheden, over fouten en tekortkomingen 

die zijn geconstateerd en wat daaraan wordt gedaan. 

Kortom, nieuws over het wel en wee van de organisatie. Nieuws waarmee je het 

vertrouwen van de belangstellenden kunt winnen of vasthouden.

Aanjager van het proces
Het analyseren en adviseren doe je samen met anderen. In je eentje krijg je dat 

nooit voor elkaar. En op basis daarvan veranderingen doorvoeren al helemaal 

niet. Daarvoor heb je de hele organisatie nodig. DURF-communicatie is een 

aanpak voor de hele organisatie, door de hele organisatie. Je doet de stappen 

dus niet alleen, maar je betrekt de bestuurders, managers, leidinggevenden en 

medewerkers bij dit proces. Het is denkbaar om projectleiders aan te stellen 

en projectgroepen in te richten. Hoe je dit ook aanpakt, je hebt absoluut 

de medewerking van de hoogste verantwoordelijken nodig. Zie jezelf meer 

als de aanjager van het proces. Anderen zullen op bepaalde gebieden het 

voortouw moeten nemen. Het gedrag van de organisatie is immers ieders 

verantwoordelijkheid. Gezamenlijk kun je de organisatie verbeteren.

De analyse van de communicatie-uitingen kun je natuurlijk wel zelf doen. 

Maar het is ook een idee om juist anderen dit te laten doen en hen te laten 

concluderen dat het anders moet of dat de organisatie het juist goed aanpakt. 

Ook de communicatie is een collectieve verantwoordelijkheid. 

Het hele proces van analyseren en verbeteringen aanbrengen is niet alleen 

nuttig voor de organisatie, het vormt ook input voor het nieuws maken. Want 

natuurlijk ga je hierover de buitenwereld inlichten en zo vertrouwen kweken bij 

de belangstellenden.

Het is wat het is!
De DURF-aanpak gaat altijd uit van de inhoud, waarbij de feiten en de 

argumenten waarom een organisatie op aarde is een belangrijke rol spelen. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat wat je zegt aansluit op het gedrag van de 

organisatie. Of beter: je zorgt dat de organisatie correct handelt en dat deel 

je mee aan de buitenwereld. Je analyseert je organisatie en kiest thema’s en 

onderwerpen die je naar buiten wilt brengen. Of dat nu sexy is of niet, cool of 

saai, stoer of braaf; HET IS WAT HET IS! Regelmatig is het noodzakelijk om 

uit te leggen waar je niet van bent. Dat vertellen doe je bij voorkeur niet op 

een manier waar een commerciële gedachte achter zit, want daarmee verliest 

het verhaal inhoudelijke betekenis. Je bent dan snel een verdachte zender. Het 

is juist de bedoeling dat journalisten en mensen die op een of andere manier 

belangstellen in jouw organisatie, dat gaan (door)vertellen. Dat kun je bereiken 

door zelf nieuws te maken, over zowel kleine als grote onderwerpen. Dat doe 
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je elke keer opnieuw, zodat er een nieuwsmechanisme ontstaat. Nieuws breng 

je ook over de zaken die fout gaan en de lessen die daaruit worden geleerd. 

Zo legitimeer je je als organisatie. Voor alle duidelijkheid: niet alles wat je op 

eigen initiatief onder de aandacht brengt, wordt ook nieuws. Dat hoeft ook 

helemaal niet. Je brengt het naar buiten, omdat je alle feiten naar buiten 

brengt om je te legitimeren. Als journalisten het niet meteen oppakken is dat 

geen ramp, je zet het nieuws ook op je website. Mocht er later een kwestie 

zijn waarbij het onderwerp van belang is, dan kun je verwijzen naar het bericht 

op de website. De onderwerpen die je voor het maken van nieuws gebruikt, 

kun je ook met eigen middelen naar de buitenwereld uitdragen. Je zou ze zelfs 

voor marketingdoeleinden kunnen inzetten. Bij alle stappen die je zet, maak je 

gebruik van de positieve en negatieve input van klanten, journalisten en andere 

belangstellenden.

Door eerst antwoorden te geven op de vragen van de DURF-stappen en de 

stappen in de juiste volgorde te zetten, heb je een uitstekende routeplanner in 

handen om op ‘het juiste pad te blijven’. De gezonde druk die ontstaat door je 

publiekelijk kwetsbaar op te stellen, zorgt voor extra motivatie bij iedereen (van 

de bestuurskamer tot en met de werkvloer) om datgene wat je zegt ook waar 

te maken. Eventuele problemen die je constateert, kun je niet zelf oplossen, 

maar je kunt ze wel kenbaar maken aan anderen. Zij moeten aan de slag. Jij 

ondersteunt hen daarin. De laatste stap ‘het nieuws maken’ is natuurlijk jouw 

verantwoordelijkheid.

E!ecten van het nieuws maken: de organisatie legt verantwoording af 

aan de buitenwereld en bouwt zo vertrouwen op bij journalisten en andere 

belangstellenden. Daardoor kan de organisatie tegen een stootje als er 

een crisis uitbreekt. Omdat bestuurders, managers, medewerkers en 

communicatieprofessionals samenwerken in het DURF-proces, ontstaat er 

op alle gebieden van de organisatie een leerproces en gaat de organisatie zich 

verbeteren. Omdat het nieuwsmaken vertrouwen schept bij de buitenwereld, 

levert dat een positief gevoel op bij de organisatie, waardoor men enthousiast 

doorgaat met het verbeteren van de organisatie en met nieuws maken. 

Sexy of niet, cool of saai, 
stoer of braaf;  

Het is wat het is!

 De gezonde druk die ontstaat 
door je publiekelijk kwetsbaar 
op te stellen, zorgt voor extra 
motivatie bij iedereen (van de 
bestuurskamer tot en met de 
werkvloer) om datgene wat je 
zegt ook waar te maken. 
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De feiten zijn belangrijk
We hameren erop dat je feiten moet geven en niets anders dan de feiten. Geen 

onrealistische beeldvormingsverhalen. Maar ook al houd je je aan de feiten, 

je kunt die feiten natuurlijk op verschillende manieren presenteren. Denk aan 

het gebruik van de mediadrager, de vorm waarin je het giet en de toon die je 

aanslaat. De ene groep benader je anders dan de andere. Ook als je je boodschap 

framet, kies je al voor een bepaalde inkleuring van de feiten. Dat is niet erg, als 

je maar bewust bent dat de feiten heilig zijn en dat je in je framing nooit zo ver 

mag gaan dat je de feiten geweld aandoet en je ongewenste beeldvorming aan 

het creëren bent. Wanneer je de DURF-methode consequent toepast, inclusief 

de hierboven genoemde begrippen, houdt dat jezelf en je collega’s tot aan de 

Raad van Bestuur op een gezonde manier scherp. Juist het kwetsbaar opstellen 

en het delen van de lessen die de organisatie leert, heeft een positief e!ect en 

zorgt voor vertrouwen bij belangstellenden. Een goed imago komt dan vanzelf. 

De Raad van Bestuur plus alle (top)managers moeten deze manier van werken 

wel adopteren en het uiteindelijke nut ervan inzien. Anders ben je kansloos. 

Nogmaals, als communicatieprofessional ben je niet verantwoordelijk voor het 

gedrag en de tekortkomingen van de organisatie. Wel kun je hierover adviseren 

 Gebruik alle relevante feiten  
van de eerste vier stappen, 
ook als ze zorgen voor het 
schaamrood op de kaken,  
bij stap 5 ‘Het nieuws maken’.
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aan leidinggevenden, de directie of het bestuur. DURF kan er toe leiden dat 

beleid moet worden aangepast en belangrijke processen moeten worden 

omgegooid. Het zou zelfs zo ver kunnen gaan dat de organisatie de kerntaken 

en de cultuur wijzigt. Werken met DURF betekent dat je als organisatie je zoveel 

mogelijk laat zien aan de buitenwereld. Onbekend maakt onbemind en herhaling 

is de moeder van het geheugen.  

Door nieuws maken legitimeren
Het doel is de organisatie te legitimeren. Dat doe je door de organisatie correct 

te laten handelen en door op een DURF-manier te communiceren. Hanteer 

de DURF-methode keer op keer voor de (beleids)keuzes, de activiteiten die 

worden ontplooid en de onderwerpen waarmee je naar buiten treedt, ook als 

het gaat om marketingactiviteiten. Marketeers kunnen samenwerken met 

de communicatieprofessionals die, omdat ze de ‘nieuwsredactie’ vormen, 

voldoende relevante onderwerpen op de agenda hebben staan. Wanneer 

marketingactiviteiten qua inhoud en timing meer en meer kunnen worden 

afgestemd op de ‘nieuws(maak)kalender’, kunnen zelfs commerciële 

boodschappen inhoudelijk betekenisvolle waarde krijgen. In de slipstream van 

redactionele aandacht zouden beide elkaar kunnen versterken in bereik en 

impact. Omdat er afstemming is over de inhoud en hetzelfde verhaal wordt 

verteld, komt het de geloofwaardigheid ten goede. Maar let op dat je eerst 

de nieuwswaarde bepaalt en daarna pas kijkt hoe je deze nieuwswaardige 

onderwerpen kunt gebruiken in de marketingcommunicatie. 

Als je acuut op de buitenwereld moet reageren, heb je eenvoudig geen tijd om 

alle stappen tot in de finesses uit te voeren. Maar ook dan helpen de stappen je 

bij het reageren. Ligt het probleem aan de kerntaken van de organisatie? Aan 

het product/de dienst? Aan een intern proces? Aan het gedrag? Heb je wel de 

tijd voor een grondige analyse, dan profiteer je optimaal van DURF.

 Door correct te handelen en 
door op een DURF-manier te 
communiceren, legitimeert  
de organisatie zich.

Maak bij iedere stap gebruik van zowel 
de input die je krijgt van de buitenwereld 

als van de eigen organisatie
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Hoofdstuk 02
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       Stap 1 toegelicht:  

De kerntaken van 
     de organisatie 

KERNTAKEN

Bij stap 1 stel je de vragen: 
Wat zijn de kerntaken? Zijn 
die nog hetzelfde als bij 
aanvang van de organisatie? 
In hoeverre is de organisatie 
ermee bezig? Komen er 
zaken voorbij waarbij je 
vraagtekens mag zetten? En 
wat is de meerwaarde (voor 
semipublieke organisaties: 
de maatschappelijke 
relevantie) die je te bieden 
hebt? Let ook op hoe er 
over de kerntaken wordt 
gecommuniceerd. De gegevens 
van stap 1 gebruik je als input 
voor het nieuws maken.

  Het ‘ kleine rekenfoutje’ van Woonbron
De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron dacht in 2005 dat de 

koop en renovatie van het schip de SS Rotterdam, het voormalige 

vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, 6 miljoen euro zou kosten. 

De komst van het schip zou een impuls moeten geven aan de wijk door 

te dienen als restaurant, conferentiezaal en werkplek aan de kade van 

Katendrecht. Ook zou het schip een kans geven aan schoolverlaters 

middels stageplekken.

De inschatting van Woonbron bleek verkeerd, men was door het 

enthousiasme blijkbaar verblind. Het totale kostenplaatje werd ruim 

veertig keer zo veel. De rekening liep onder meer op, omdat het schip 

vol zat met asbest, waardoor de renovatie uiteindelijk meer dan 256 

miljoen euro heeft gekost. De corporatie liet weten de kosten te kunnen 

dragen, maar uiteindelijk kwam er toch een reorganisatie op gang.

Woonbron moest op last van de minister van Wonen en Rijksdienst een 

onder zoek instellen naar het fiasco met het schip. Hieruit moest blijken 

of betrokkenen verwijtbaar hebben gehandeld en of de schade op hen 

verhaald kan worden. In de zomer van 2013 werd het schip overgedragen 

aan WestCord Hotels.  

HOOFDSTUK 02
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  Maasstad ziekenhuis
Het Maasstad Ziekenhuis kwam in opspraak naar aanleiding van de uitbraak van een hardnekkige bacterie. 

Het ziekenhuis worstelde daar al zeven maanden mee, maar de leiding had al die tijd nauwelijks maatregelen 

genomen. De zaak kwam aan het rollen toen NOS-journalist Rinke van den Brink een mail van een anonieme 

tipgever kreeg en hij vervolgens op onderzoek uitging. Het mondde uit in een groot schandaal. Minimaal drie, 

maar mogelijk meer dan tien patiënten zijn onnodig overleden. Het ziekenhuis was er uiteindelijk miljoenen 

euro’s aan kwijt en de bestuurders moesten opstappen. De commissie Lemstra deed onderzoek naar de 

uitbraak, de conclusies in het rapport getiteld ‘Oog voor het onzichtbare’ waren vernietigend. Het gevaar van 

de bacterie is door alle betrokkenen in het Maasstad Ziekenhuis ernstig onderschat. Van meet af aan is op 

cruciale momenten verzuimd de juiste acties te ondernemen om de uitbraak in te dammen. De commissie 

vond dat de verschillende partijen (microbiologen, de artsen op de intensive care en de Raad van Bestuur van 

het ziekenhuis) zwaar tekortgeschoten zijn. Hun handelen is volgens de commissie in veel gevallen ernstig 

verwijtbaar. Het ziekenhuis had onvoldoende oog voor kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie vond 

het verloop van deze calamiteit des te ernstiger, omdat veel beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis tijdig op de 

hoogte waren van het ongebruikelijk aantal patiënten met deze resistente bacterie. Het feit dat het ziekenhuis 

de uitbraak niet meldde aan andere ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen in de regio en onvoldoende 

aandacht had voor de communicatie met nabestaanden en patiënten, duidde op een onderschatting van de 

calamiteit en de impact hiervan op de patiënten en de samenleving.

Dat betrokken professionals niet aan de bel trokken, zegt ook iets over de cultuur die er ten tijde van de 

uitbraak heerste in het Maasstad Ziekenhuis. Patiënten werden de dupe van slechte samenwerking, gebrekkige 

communicatie en de cultuur waarbij professionals elkaar onvoldoende aanspraken op risicovol gedrag. Onder 

druk van de inspectie en de publiciteit zijn de problemen uiteindelijk voortvarend aangepakt, wel pas nadat 

de Raad van Toezicht na het instellen van verscherpt toezicht door de inspectie zijn verantwoordelijkheid had 

genomen en een eerste en vervolgens een tweede interim bestuurder had aangesteld.  

Marktdenken en schaalvergroting 
Het voorbeeld van Woonbron betreft niet alleen mismanagement, het gaat 

vooral over het feit dat een woningcorporatie zich bezighoudt met zaken waar 

ze geen verstand van heeft, en waarvoor ze niet op aarde is. Afgelopen 15 jaar 

ging het vaak mis bij (semi)publieke organisaties. Hoe kan het dat steeds meer 

organisaties vervreemden van hun kerntaak, daardoor de bocht uitvliegen en 

vervolgens te maken krijgen met het publiek dat zich mateloos opwindt over 

de misère die is ontstaan? Van je eigen fouten en die van anderen leer je, zou 

je denken. Het gaat structureel fout in een sector die een kwart vormt van de 

economie, er werken hier naar schatting zo’n twee miljoen personen. Uit diverse 

onderzoeken blijkt dat aan dit soort crisissen twee hoofdoorzaken ten grondslag 

liggen: onbehoorlijk bestuur (o.a. veroorzaakt door narcistische bestuurders en 

een cultuur van ja-knikkers) en een scheefgegroeide structuur van de (semi)

publieke sector. De primaire taken waar de organisaties in eerste instantie voor 

zijn opgericht, namelijk voor de burgers, zijn op de achtergrond geraakt door 

marktdenken en schaalvergroting die sinds de jaren ’90 is ingezet. 
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Veel organisaties zijn vanaf die periode flink gegroeid en hebben meer 

autonomie gekregen. Dat heeft in het begin ook veel goeds gebracht, de 

commerciële manier van denken heeft deze organisaties meer bedrijfsmatig 

werken en e"ciëntie bijgebracht, waardoor men professioneler werd. Maar het 

is in de afgelopen jaren te ver doorgeschoten. De organisaties worden inmiddels 

op verkeerde kwantitatieve zaken afgerekend, denk aan het afleveren van 

zoveel mogelijk afgestudeerden of het houden van zoveel mogelijk operaties. In 

simpele bewoordingen: het geld en de marktkoopman verschenen in de wereld 

van publieke en maatschappelijke organisaties. In de private sector is er sprake 

van concurrentie, bepalen de bestuurders en toezichthouders weliswaar de 

koers van de organisatie, maar de aandeelhouders moeten daarmee instemmen. 

Zijn zij het ergens niet mee eens dan kunnen zij overstappen. Bij (semi)publieke 

organisaties gaat enorm veel geld om, zonder marktwerking of concurrentie 

en ze hebben geen aandeelhouders. Toch hoort daar voor een bestuurder een 

salaris bij vergelijkbaar met dat van CEO’s bij grote commerciële bedrijven. 

Overstapmogelijkheden voor consumenten zijn er vaak niet of zijn te weinig 

zinvol. Voorlichting werd vervangen door marketingcommunicatie of daaraan 

ondergeschikt gemaakt. Commerciële communicatie- en marketingmodellen 

werden ook in deze sector geïntroduceerd. ‘Woonbron’ en ‘Maasstad Ziekenhuis’ 

zijn voorbeelden waar het bestuur te ver afdreef van de kerntaken van de 

organisatie. Nog zo’n voorbeeld betreft de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

 De begrippen ‘missie’, ‘visie’, 
‘kerntaken’, ‘kernopdrachten’, 
lopen nogal eens door elkaar. De 
missie is de algemene beschrij-
ving van de bestaansreden van 
de organisatie. Bij ‘kerntaken’ 
gaat het om het  uitvoeren van 
de missie. De wereld verandert 
constant. De missie verandert 
meestal niet, maar de kerntaken 
kunnen meeveranderen. Denk 
aan thema’s/onderwerpen die je 
oppakt. Wij hanteren het begrip 
‘kerntaken’, maar het maakt 
niet zo veel uit welke benaming 
je gebruikt. Hoofdzaak is dat je 
kijkt wat de bestaansreden van 
de organisatie is en of alle zaken 
die worden uitgevoerd daarmee 
conform zijn. Is dat niet zo? Dan 
moet je daarnaar terugkeren of 
uitleggen dat de bestaansreden 
is gewijzigd.
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  De Vrije Universiteit van Amsterdam
‘De a!aire rondom dit instituut kwam in de publiciteit via NRC Handelsblad, waarin werd gemeld dat de VU 

in een bestuurlijke crisis verkeerde. Aanleiding was een verschenen rapport, dat in handen was gekomen van 

deze krant, waarin hard wordt geoordeeld over het onderwijs op de VU. De belangrijkste kritiekpunten: ‘de 

onderwijsvisie is onvoldoende concreet’, ‘het beleid is te lang gericht geweest op groei’ en ‘er bestaat weinig 

aandacht voor informele contacten, vooral niet tussen de leiding en de werkvloer’. In het rapport, dat door 

externe onderzoekers was opgesteld, stond verder dat de VU op dit moment zou zakken voor de zogenoemde 

instellingstoets die door alle universiteiten wordt gedaan. De meerderheid van het college van decanen had geen 

vertrouwen meer in het College van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan. Zij hadden daarom een brandbrief aan 

de Raad van Toezicht gestuurd. In een ingezonden brief, geschreven door betrokken medewerkers van de VU, deze 

is daarna door NRC Handelsblad gepubliceerd, werden de problemen die speelden onderschreven. In deze brief 

wordt gesproken over drie pijlers waarop volgens de auteurs deze vermarkting rustte. 

De eerste pijler is de introductie van een bedrijfsmatig bestuursmodel, dat haar formele beslag kreeg in de wet 

Modernisering Universitair Bestuur in 1998. Hiermee werd de autonomie van faculteiten en de zeggenschap 

van wetenschappers en studenten de das omgedaan. De universiteit kwam in handen van een nieuwe laag van 

professionele managers, die geschoold waren in de filosofie van het zogenoemde New Public Management. 

Uitgangspunt voor hen was dat het runnen van een universiteit of een commercieel bedrijf hetzelfde is. 

Studenten werden cliënten, diploma’s het product, wetenschappers en docenten de productiemedewerkers.

De tweede pijler is het instellen van een markt voor universitair onderwijs, waar universiteiten financieel worden 

beloond voor het aantal uitgereikte diploma’s. 

De derde pijler ten slotte is de zogenoemde ‘financialisering’ van de universiteiten. Het komt er op neer dat 

de universiteiten steeds meer moeten lenen op de kapitaalmarkt voor o.a. nieuwbouw. Banken zijn daardoor 

achter de schermen belangrijke financiers van universiteiten geworden.

Van dit beleid werd door de voorstanders uiteraard alleen maar goeds verwacht: de universiteiten zouden er 

beter en e"ciënter van worden. Wie echter nuchter en realistisch is, moet constateren dat de gevolgen funest 

zijn. Voor bestuurders die de universiteit als onderneming beschouwen, staat niet de kwaliteit van het onderwijs 

centraal, maar vooral rendement en e"ciency. Het resultaat is extensivering (grote hoorcolleges en beperking van 

intensieve begeleiding), schaalvergroting (neiging tot grote, brede opleidingen met catchy maar nietszeggende 

titels) en reductie van arbeidskosten (de inzet van jonge onervaren docenten met tijdelijke contracten). Ook het 

e!ect van de universiteit als schuldenaar moet hierbij niet worden onderschat: universiteiten dienen nu rekening 

te houden met hun kredietwaardigheid, die ook afhangt van de beoordeling van het beleid.   

Verder wordt in deze brief geschreven: ‘Het twintig jaar geleden ingezette beleid van marktwerking in de 

(semi)publieke sector heeft ook in het hoger onderwijs weinig goeds gebracht. De managers die ervan hebben 

geprofiteerd lijken nog volkomen in de ontkenningsfase te zitten, maar aan de VU gelooft het ‘personeel’ 

er al lang niet meer in. De door ons aan de kaak gestelde problemen zijn niet specifiek voor de VU. Ook zijn 

zij niet slechts het gevolg van falende bestuurders of ondoordachte beleidsplannen. Deze crisis legt een veel 

breder en structureler probleem bloot: de volkomen uit de hand gelopen ‘vermarkting’ van het academisch 

onderwijs en onderzoek, en het daarbij behorende model van de ‘managersuniversiteit’. Uiteraard verzetten wij 

ons tegen manifestaties daarvan aan onze eigen universiteit, maar de problemen spelen op alle Nederlandse 

universiteiten.’ aldus de auteurs van de ingezonden brief (bron: NRC Handelsblad).  



29H.02  Stap 1 toegelicht: De kerntaken van de organisatie

Oliebollenlijstjes 
Het is in de wereld van commercieel denken en bijbehorende marketing-

methodieken te verklaren dat er een grote competitieve drang is. Men wil zich 

onderscheiden, men wil altijd beter zijn dan de ander, het liefst de allerbeste. 

Dat stimuleert het wensdenken en levert allerlei andere problemen op, 

waar we verderop nog op terugkomen. Je ziet het terug in de praktijken van 

communicatieprofessionals die hierdoor het verhaal van de organisatie mooier 

voorstellen dan het is, terwijl het veel beter zou zijn als ze de feiten naar 

buiten brengen over de dagelijkse werkzaamheden. Kennelijk zijn deze niet 

aantrekkelijk genoeg om de ratrace te kunnen winnen. Dat is eigenlijk heel raar 

en jammer, want juist deze werkzaamheden zijn betekenisvol en kunnen het 

maatschappelijke belang aantonen. In plaats van de inhoud te communiceren, 

‘HET IS WAT HET IS’, houdt de communicatieafdeling zich voornamelijk bezig 

met het sou#eren van directieleden, imagobewaking en de profilering van een 

organisatie. Kijk bijvoorbeeld naar de zorgsector, waar door de ‘marktwerking’ 

veel ziekenhuizen zich stevig zijn gaan profileren. De reputatie van het 

ziekenhuis zou, zo werd aangenomen, een belangrijke rol spelen bij de keuze 

van een patiënt voor een zorginstelling. Ondanks dat de ranglijsten voor het 

beste ziekenhuis, die jaarlijks in verschillende media verschijnen, door artsen, 

verzekeraars en de inspectie worden afgedaan als ‘oliebollenlijstjes’, spraken 

verschillende bestuurders de ambitie uit hun ziekenhuis bovenaan te willen 

zien staan. We weten inmiddels allemaal wat er met diverse ziekenhuizen, 

waaronder het Maasstad Ziekenhuis, is gebeurd. Gezond verstand weet dat 

het grootste deel van de patiënten wordt doorverwezen door de huisarts. 

Het deel van de patiënten dat wel zelfstandig een keuze maakt, laat zich 

vooral leiden door eerdere eigen ervaringen of ervaringen van mensen 

uit de directe omgeving. Vaak blijken die ervaringen kort en éénmalig te 

zijn geweest. De oliebollenlijstjes spelen maar bij een paar procent van de 

patiënten een rol. In plaats van al haar geld in te zetten op dure profilerings- en 

marketingcampagnes, kan het ziekenhuis beter investeren in het verbeteren van 

de service aan patiënten. 

Inhoud communiceren, het is wat het is, 
levert meer op dan alle  

andere methodieken samen. 

 In veel sectoren worden 
‘oliebollenlijstjes’ gebruikt. 
Ondanks de vele tegenstand. 
En ondanks dat het leidt tot 
ongewenste prikkels.
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Ook de universiteiten hanteren ‘oliebollenlijstjes’, diverse zelfs, zoals Times 

Higher Education World University Rankins, QS World University Rankings, 

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Index) en CWTS Leiden 

Ranking. Alle lijstjes hanteren verschillende parameters, waardoor iedere 

universiteit op elk lijstje een andere plek inneemt. Daarmee verliezen de lijstjes 

aan belang zou je verwachten, maar nee: ‘Als we stijgen, merken we dat de 

belangstelling groeit. Dalen we flink, dan hebben we hier gelijk een debat over 

kwaliteit’, zegt Bert van der Zwaan, rector magnificus van de Universiteit 

Utrecht. Hij is tegenstander van dergelijke lijstjes, maar ontkomt niet aan de 

e!ecten. Hij zag een handvol collega’s uit Groot-Brittannië aftreden na daling 

op gezaghebbende rankings: ‘Het debat erover is daar heel scherp. Met de hoge 

salarissen en bonussen voor bestuurders leidt het ook ronduit tot ongewenste 

prikkels’. (NRC, 2 oktober 2014).

Building Business monitor
Ook een zeer lucratieve markt voor dit soort marketingmethodieken is 

de woningcorporatiewereld, die de afgelopen jaren een steeds groter 

imagoprobleem kreeg. ‘De Building Business monitor’ is een ranking van 

corporaties, ontwikkelaars en vastgoedbedrijven. Des te beter je scoort op een 

aantal punten, des te hoger je op deze lijst komt. Als belangrijkste reden voor 

dit initiatief wordt genoemd dat organisaties zich kunnen verbeteren met de 

‘Nee hoor, wij 
vinden het juist 
veel belangrijker 
dat leerlingen 
met een taal-
achterstand 
aandacht krijgen’
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leerpunten die uit het rankingproces komen. Dat is goed voor een organisatie 

en voor de zogenaamde magneetwerking die erdoor zou kunnen ontstaan. 

Jezelf verbeteren is op zich een nobel streven, maar waarom in hemelsnaam in 

wedstrijdverband en waarom elk jaar opnieuw? En waarom zijn in deze monitor 

ook vastgoedbedrijven en ontwikkelaars meegenomen? De huurders van 

woningcorporaties hebben geen keuzevrijheid. Ze krijgen hun woningen via de 

gemeente (woningnet) toegewezen. Je kunt je dus afvragen wat voor zin het 

heeft voor corporaties om met elkaar te concurreren als een soort commercieel 

product dat in de schappen ligt. Het zal mensen die huren een worst zijn van 

wie ze een woning krijgen, als ze er maar een krijgen. Als de organisatie zich 

concentreert op zijn kerntaak en dat op een goede manier naar buiten brengt, 

dan hoeft die zich ook geen zorgen te maken over een lagere plaats op een 

‘oliebollenlijstje’. Een basisschool kan bijvoorbeeld als haar kerntaak hebben 

om kinderen met een taalachterstand te helpen. Als de school laag staat in het 

lijstje met Cito-scores, kan die vertellen het belangrijker te vinden om kinderen 

met een taalachterstand te helpen, dan alles op alles te zetten (bijvoorbeeld 

door kinderen met een taalachterstand te weigeren) om maar zo hoog mogelijk 

te kunnen scoren op het oliebollenlijstje van de basisscholen. Mensen waarderen 

het als een organisatie zich oprecht bezighoudt met de kerntaak en daarover 

vertelt. En dat duidelijk wordt gemaakt dat andere zaken geen prioriteit hebben.

  Het Noord/Zuidlijn optimisme
De Noord/Zuidlijn is een sterk voorbeeld van wensdenken. De Amsterdamse metrolijn zal lopen van 

Amsterdam Noord onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid. In 2002 ging de gemeenteraad 

van Amsterdam akkoord met de aanleg. Het project was al controversieel voor de bouw, vooral vanwege de 

hoge kosten en de angst voor schade aan de oude binnenstad van Amsterdam. Het project werd helemaal 

controversieel door de gemaakte fouten tijdens de bouw. Vanaf 2002 werd het project regelmatig stilgelegd 

door verzakking van meerdere panden aan bijvoorbeeld de Vijzelgracht.

Het project bereikte begin 2009 een nieuw dieptepunt. De extra kosten voor de metrobouw bleken nog eens 

290 miljoen euro te bedragen, bovenop de 2,1 miljard euro waarop de metrobouw inmiddels al was begroot, 

hiermee werd het totale bedrag 2,4 miljard euro. Ook werd de geplande bouwtijd weer verlengd. Toenmalig 

wethouder Tjeerd Herrema vond de grens bereikt en trad af op 19 februari 2009. Een commissie onder leiding 

van oud-minister Cees Veerman onderzocht of de bouw verder moest gaan. Die kwam tot het advies dat de 

Noord/Zuidlijn afgemaakt moest worden. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de Noord/Zuidlijn in 2011 

klaar zijn en 1,46 miljard euro kosten. Door tegenvallers is de opleverdatum inmiddels verschoven naar op zijn 

vroegst 2017 en zijn de kosten gestegen tot ruim 3,1 miljard euro. Maar het project is nog niet af, dus de kans 

dat deze kosten uiteindelijk nog veel hoger uitkomen is reëel. Andere voorbeelden van ‘wensdenken’: Amarantis 

en de Fyra-treinen.  
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Wensdenken
Eerder genoemde verschijnselen zijn van invloed op het zogenaamde ‘wens-

denken’, waardoor het gevaar bestaat dat men geleidelijk aan van de kerntaken 

(en de realiteit) afdwaalt en er problemen ontstaan. Alle inspanningen voor het 

ideaalplaatje in de toekomst, zorgen voor bepaalde verwachtingen bij degenen 

die eraan meewerken. Deze verwachtingen kristalliseren, in een dynamisch 

proces van groepsdenken, uit tot een vastberaden geloof in een nieuwe werke-

lijk heid. Vervolgens ontwikkelt zich het volgende scenario: 

> Er ontstaat een vorm van ‘halleluja-fundamentalisme’, waardoor 

relativerende geluiden, kritiek, tegenspraak en alternatieve plannen niet 

worden gehoord en zelfs bewust genegeerd.

> Het trekt interne en externe partijen aan die ervan uit gaan dat er iets 

te halen valt. Immers, op hoge verwachtingen volgen meestal forse 

investeringen, stimuleringsmaatregelen of subsidies door de overheid. Deze 

partijen willen een deel van de koek binnenhalen en zitten niet te wachten 

op een kritische analyse van de haalbaarheid en de afbreukrisico’s van de 

plannen. Gevolg: een nog groter papegaaiencircuit van zelfbenoemde experts 

en nog minder ruimte voor kritiek of nuance, die meestal afkomstig is van 

mensen die er echt verstand van hebben.

> Omdat de belangen van velen moeten worden gediend, ontstaat een trage, 

taaie en complexe overleg- en samenwerkingsstructuur.

> Hoe hoger de verwachtingen en hoe langer het bovenstaande proces 

duurt, hoe moeilijker het is voor de direct betrokkenen om de weerbarstige 

werkelijkheid van tegenvallende opbrengsten, vertragingen en kosten-

overschrijding te aanvaarden. 

Veranderen om het veranderen
Bestuursleden, directieleden en managers hebben nogal eens de neiging om 

veranderingen in gang te zetten, omdat ze vinden dat er veranderd moet 

worden. Niet zozeer omdat er een noodzaak is, maar meer omdat ze vinden 

dat management pas goed management is als het verandermanagement is. 

Het middel (veranderen) verwordt hier tot een doel. We komen het wel vaker 

tegen dat een middel niet als middel wordt ingezet, maar als op doel op zich. 

Zo worden ook vaak communicatiemiddelen ingezet, zonder dat duidelijk is 

wat het doel van dat middel is. Bij zo’n communicatiemiddel is het dan vaak 

slechts verspilling van geld. Bij verandermanagement wordt de hele organisatie 

op zijn kop gezet en zijn de gevolgen ingrijpender, voor de gehele organisatie 

en voor alle medewerkers. Vaak rijzen ook nog eens de kosten de pan uit, o.a. 

omdat er dure adviesbureaus tijdelijk worden ingevlogen. In het kader van DURF 

is het goed om te kijken of de veranderingen leiden, of hebben geleid tot het 
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afdwalen van de kerntaken van de organisatie. Let wel, we zeggen niet dat 

iedere verandering slecht is. We vinden juist dat je naar je omgeving moet kijken 

en moet openstaan voor meningen en opmerkingen van de buitenwereld. Maar 

wees alert en bekijk wat de e!ecten van de veranderingen zijn.  

De Realiteitschaal
Het eerder genoemde wensdenken, te veel bezig zijn met een ratrace om 

elkaar de loef af te steken en je in dat kader laten verleiden door het meedoen 

aan rankings of soortgelijke activiteiten, helpt niet echt mee om dicht op de 

horizontale as te blijven van de Realiteitschaal die hieronder is afgebeeld. 

Organisaties komen in de problemen, zowel intern als extern, als ze te ver 

afdrijven van hun oorspronkelijke kerntaken. Dat gebeurt heel geleidelijk, je hebt 

het vaak niet in de gaten. Onderstaande grafiek maakt dit duidelijk: 

 

Bedenk dat journalisten een sterk ontwikkeld wantrouwen voor organisaties of 

bedrijven hebben die alleen positieve verhalen naar buiten brengen. Daarnaast 

hebben ze een goed geheugen en (digitaal) archief. Dus alles wat je zegt, kan 

tegen je worden gebruikt. Het is van groot belang dat de organisatie zich nog 

bezighoudt met de kerntaken en daarover reëel communiceert. Ga daarom na 

hoe dat met je eigen organisatie zit. Als je vaststelt dat de organisatie te ver van 

de kerntaak is afgedreven, dan moet je ingrijpen en je leidinggevenden, directie 

of het bestuur adviseren hiernaar terug te keren. Op basis van deze kerntaken 

ga je namelijk de externe communicatie uitvoeren, waarbij je ervoor zorgt dat 

die communicatie bij de realiteitas blijft. Het is best mogelijk dat de organisatie 

intussen een nieuwe kerntaak heeft. Dat is geen probleem, maar dan moet je 

wel duidelijk maken dat je afscheid hebt genomen van de oude kerntaken. Deze 

geef je onomwonden weer en niet in mistige bewoordingen. 

We sluiten dit hoofdstuk af met een positief voorbeeld, want die bestaan ook: 

woningcorporatie Rochdale.

 TOELICHTING 
REALITEITSCHAAL

 Horizontaal loopt de realiteitas 
ofwel de feitelijke weergave  
van de kerntaken. Boven de as 
wordt de gewenste aandacht 
weergegeven die een organisatie 
nastreeft (bijvoorbeeld door 
middel van positieve verhalen, 
reclame of beloftes). Onder de 
as zie je de negatieve aandacht. 
Hoe mooier de verhalen, beloftes 
of hoe groter de verwachtingen, 
hoe hoger de organisatie stijgt 
boven de realiteitas. Des te 
dieper is de val onder de as op 
het moment dat deze verhalen, 
beloftes en verwachtingen niet 
corresponderen met de realiteit. 
Des te groter is de crisis die 
uitbreekt, des te lastiger wordt 
het om weer terug te komen op 
de realiteitas, en des te langer 
gaat het duren.

REALITEITSCHAAL

HET IS 
WAT

HET IS

po
si

ti
ef

Mooier maken
dan het is

verleiding

straf
Negatieve aandacht
schade beeldvorming
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ti
ef
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  Door schade en schande wijs 
Bij woningcorporatie Rochdale heeft men naar aanleiding van de 

bestuursa!aire harde lessen geleerd. Deze kwestie (een bestuurder die 

in een Maserati als dienstauto reed, inclusief blauw kenteken, en die 

werd verdacht van zelfverrijking) had zelfs een mediahype tot gevolg 

die bijna anderhalf jaar piekte, toen wat aan intensiteit afnam en 

vijf jaar later weer zo nu en dan oplaaide. Een van de belangrijkste 

conclusies was dat Rochdale helemaal terug moest naar de kerntaken: 

zorgen voor sociale huurwoningen en die goed onderhouden. Verder 

is een belangrijke taak om een goede leefbaarheid in de straat of de 

wijk te garanderen. Die opgave is al lastig genoeg. Er is daarom bij 

Rochdale een koersplan opgesteld om intern de terugkeer naar deze 

kerntaken mogelijk te maken en er wordt dagelijks op een open en 

eerlijke manier uitgelegd aan de buitenwereld (o.a. veel journalisten 

en belangstellenden) waarmee men mee bezig is. Men is letterlijk 

aanspreekbaar, zowel bij goed nieuws als bij zaken die mis gaan. Er zijn 

legio voorbeelden bij deze organisatie waaruit blijkt dat hierdoor de 

vertrouwensrelatie met journalisten enorm is versterkt en waarbij zaken 

die dreigden mis te gaan of een groot afbreukrisico hebben, zelfs zijn 

omgebogen in gewenste publiciteit. Meerdere processen zijn inmiddels 

verbeterd. Het bestuur, dat met de schoenen stevig op de grond staat, 

zet voordat er beslissingen worden genomen (of het nu kleine of grote 

zijn) eerst stap 1 van de DURF-stappen door zich af te vragen of ze 

daar als organisatie wel of niet voor in de wereld is geroepen. Om zich 

bewust te blijven van wat waar speelt, lopen de leden van het bestuur 

voortdurend intern stage om zodoende collega’s beter te leren kennen 

en om in de keuken van processen te kijken. Dat mag voor sommigen 

braaf en saai klinken of degelijk, maar het is duidelijk en e!ectief en 

het is de basis voor een betrouwbare beeldvorming.   

 Door de DURF-methode werd bij 
Rochdale het tij gekeerd.

Gebruik de onderzoekgegevens van 
de kerntaken bij het nieuws maken.
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Door terug te gaan naar de kerntaken van de organisatie, door zich juist open in 

plaats van defensief op te stellen, en door met feiten nieuws te genereren, kon 

men bij Rochdale het tij keren. Dat gebeurde natuurlijk niet in één keer goed en 

ook niet binnen afzienbare tijd. En Rochdale heeft nog een lange weg te gaan. 

Er zal zo nu en dan negatieve berichtgeving volgen, omdat sommige processen 

nog kinderziektes hebben of omdat de organisatie al snel als voorbeeld dient bij 

uiteenlopende zaken die misgaan, ook bij andere corporaties en zelfs in andere 

branches. 

Dat Rochdale hier nog last van houdt komt door de enorme val op de realiteits-

schaal. De weg omhoog kost dan niet alleen veel energie, maar vergt ook een 

lange adem. Begin je met DURF, dan wordt je de tijd die nodig is vanzelf gegund. 

Laat zien dat je bezig bent om het probleem op te lossen. En laat de vervolg-

stappen ook weer zien. Alleen dan breek je uiteindelijk door de negatieve spiraal.

 Na een grote val kost de weg 
omhoog veel energie en tijd.
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Hoofdstuk 03
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HOOFDSTUK 03

       Stap 2 toegelicht:  

De producten en 
     diensten 

PRODUCTEN EN 
DIENSTEN 

In stap 2 bekijk je de 
producten en diensten die 
worden geleverd. Wat is 
de kwaliteit? Vraag aan 
de (potentiële) klanten en 
eventueel ook aan andere 
belangstellenden wat ze van 
de producten en diensten 
vinden. Voldoen ze aan 
de verwachtingen van de 
klanten? Heeft de klant 
zelf ideeën over producten/
diensten? Je bekijkt alles 
met nieuwsogen: je houdt de 
ontwikkelingen buiten in de 
gaten en je kijkt voortdurend 
of er mogelijkheden zijn 
om daarop in te spelen met 
je eigen product of dienst. 
Kijk ook naar je eigen 
communicatiemiddelen, 
en of die door input van 
belangstellenden kunnen 
worden verbeterd. 

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat je als organisatie de buitenwereld serieus 

moet nemen. Ontstaat er onvrede, om wat voor reden dan ook, dan moet je 

snel reageren. Maar ook als er geen ontevreden klanten op de poort rammelen, 

is het goed om de producten of diensten in samenhang met de klanten te 

onderzoeken. Door de juiste producten of diensten te leveren en door correct te 

handelen, zal de organisatie betrouwbaar, geloofwaardig en rechtvaardig worden 

gevonden. Het is daarom zaak te inventariseren welke producten en diensten 

worden geleverd. Daar hoort ook bij: naar de klanten luisteren en de dialoog 

  Dell was doof
Een voorbeeld van hoe het fout kan gaan als je niet of slecht luistert, is de 

imago schade die Dell opliep toen blogger Je! Jarvis in 2005 zijn klachten 

over de slechte service van het computerbedrijf op zijn blog beschreef. 

Kennelijk waren er velen met hem die dezelfde slechte ervaringen hadden 

en het aantal lezers steeg enorm, honderdduizenden mensen. Door het 

rumoer dat ontstond kregen ook journalisten er lucht van en toen het een 

landelijk issue werd, liep Dell enorme imagoschade op. Jarvis ontdekte 

toen al de macht die je hebt als blogger. Jarvis kreeg het voor elkaar 

om zijn geld terug te krijgen, maar Dell bleef terughoudend. Het bedrijf 

reageerde op geen enkele manier naar de buitenwereld. Kort daarna 

schreef Jarvis het boek ‘What would google do?’, waarin hij de macht van 

de consument voorspelde door middel van social media.  



38 DURF-communicatie

met ze aangaan. Je kunt diverse vragen stellen aan de klanten, basisvragen zijn 

in ieder geval: ‘Wat vinden jullie van ons en onze diensten of producten?’, ‘Hoe 

zouden wij volgens jullie deze kunnen verbeteren?’ en ‘Hebben jullie behoefte 

aan andere diensten of producten?’. Ook is het belangrijk om uit te vinden 

wat mensen ervan vinden als een product of dienst niet meer beschikbaar is. 

Misschien waren ze juist daarover zeer tevreden. 

Om nog even terug te komen op het Dell verhaal. Niet veel later leidden 

verscheidene incidenten opnieuw tot veel negatieve publiciteit. Op een 

conferentie in Japan in juni 2006 vloog spontaan een laptop in brand. Een 

bezoeker maakte foto’s en de beelden gingen via internet de hele wereld over. 

Dell-gebruikers die dezelfde ervaring hadden met hun laptop, zochten elkaar 

op internet op, om hun foto’s en ervaringen met elkaar te delen. Dell moest 

uiteindelijk meer dan vier miljoen batterijen terughalen en werd zelfs aan-

geklaagd. De computerfabrikant heeft ervan geleerd: Dell is nu een van de meest 

actieve bedrijven op social media, het begrip luisteren is heilig. 

Onderstaand enkele voorbeelden van het luisteren naar klanten en het op basis 

daarvan aanpassen van producten en diensten.

  IKEA komt thuis op bezoek
Voordat je bij IKEA de deur uitloopt, staat een computerzuil die meteen opvalt, met daarboven de uitnodigende 

tekst: ‘Jouw mening telt! IKEA is constant op zoek naar verbeteringen. Alle nieuwe ideeën en suggesties zijn van 

harte welkom.’ Op het beeldscherm vind je een gebruiksvriendelijk menu met een afbeelding van een universele 

sleutel waarmee je vrijwel alle meubelen in elkaar kunt sleutelen. Als je op deze sleutel klikt, kun je vervolgens je 

mening ventileren. Ook hier vind je nogmaals de oproep: ‘Help ons te verbeteren’. IKEA staat wereldwijd bekend 

als voorloper op het gebied van luisteren naar klanten. Niet alleen wat betreft de mate waarin klanten tevreden 

zijn over de dienstverlening. Het bedrijf gaat verder en stelt het aanbod van producten inclusief de kwaliteit 

zelfs daarop samen. Zo plaatste het bedrijf in The New Yorker een advertentie met een tekst die vrij vertaald 

op het volgende neerkwam: ‘We willen graag komen kijken hoe u thuis echt leeft, zodat we in onze winkel 

oplossingen kunnen aanbieden die uw kwaliteit van wonen zullen verbeteren”. Mensen die wilden meewerken 

kregen geschenkbonnen die ze bij IKEA konden verzilveren. De waardevolle informatie die zulke bezoeken 

oplevert, is niet bedoeld om de problemen van de mensen op te lossen die al spullen van IKEA hadden, maar 

wel die van toekomstige klanten.  

IKEA acteert in het nu. Als er maatschappelijk relevante ontwikkelingen zijn waar de organisatie iets mee 

moet, dan wordt hierop meteen gereageerd en is dat terug te zien in producten. In het Verenigd Koninkrijk 

bleek uit onderzoek dat steeds meer jongeren na hun universitaire studie teruggaan naar hun ouders om daar 

te gaan wonen. Meer mensen zullen in de toekomst de zorg voor hun bejaarde ouders op zich nemen. Beide 

trends zijn voor IKEA aanleiding geweest om anders over producten en productinvulling te gaan nadenken.  
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  Zuinigzoetermeer.nl
De gemeente Zoetermeer was genoodzaakt om in 2011 meer dan twaalf 

miljoen euro te bezuinigen. Aan bewoners, bedrijven en instellingen werd 

gevraagd om mee te denken. Daarbij werd ook om input gevraagd hoe 

de gemeente zaken anders kan organiseren. De gemeente stelde een 

website open; zuinigzoetermeer.nl waar iedereen zijn ideeën kwijt kon. Alle 

ideeën die zijn binnengekomen zijn vervolgens van een reactie voorzien. 

Uiteindelijk is een lijst van ongeveer 600 ideeën ontstaan, geclusterd 

in 20 hoofdcategorieën. Deze zijn door het college meegenomen in de 

voorbereiding van het voorjaarsdebat. De raadsleden hebben zich over alle 

ingebrachte ideeën gebogen.

Uiteindelijk kwam de gemeente met een grote hoeveelheid bezuinigingen 

die door de bewoners zelf waren ingebracht. Binnen het openbaar 

gebied werd onder meer ‘s nachts de straatverlichting gedimd en langs 

verschillende fiets- en voetpaden werd het licht uitgedaan. Er werd 

gekozen om minder onderhoud te verrichten aan het openbare gebied 

en de winkelcentra. Er werd een miljoen euro minder uitgetrokken voor 

buurt- en wijkverenigingen en instellingen op het gebied van welzijn 

en zorg, jeugd en onderwijs en kunst en cultuur. Op sommige locaties 

werden bibliotheken gesloten. Het armoede- en veiligheidbeleid werd in de 

bezuinigingen ontzien. De bezuinigingsmaatregelen leidden daarnaast tot 

een vermindering van 150 arbeidsplaatsen bij de gemeente.  

  Udense burgers nemen initiatief
Je kunt als organisatie de klanten/belangstellenden betrekken bij je organisatie, maar soms doen die mensen 

dat op eigen initiatief. Zoals de inwoners van Uden die op 4 oktober 2014 een G1000 organiseerden, waar 

inwoners een dag in een evenementenhal bij elkaar kwamen om in groepen te brainstormen over hun 

woonplaats. Na een aantal sessies werden aan het eind van de dag de tien beste ideeën bepaald, waarmee 

de inwoners aan de slag gaan. Zo’n burgerinitiatief kan de politiek niet negeren. In Amersfoort bestaat een 

soortgelijk initiatief zie: g1000amersfoort.nl en g1000uden.nl. 

Willen klanten een verandering?  
Meer beeldvorming helpt niet. Aanpassen  

van het product of de dienst wel.
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Wakker
Producten en diensten kunnen worden verbeterd door te luisteren naar de 

klanten en andere belangstellenden. Het is altijd goed om dat zelf te organiseren. 

Maar belangstellenden kunnen ook dan nog steeds spontaan reageren op de 

producten en diensten. Altijd op reageren dus en niet binnensmonds op hen 

mopperen; wees blij dat ze de organisatie wakker schudden. Naast spontane 

reacties kunnen acties ook worden georkestreerd. Wakker Dier bijvoorbeeld is 

daar een meester in. De missie van deze stichting is om dieren in de pluimvee-

industrie een dierwaardig leven met natuurlijk gedrag te laten leiden en niet 

een leven vol leed en verveling in krappe ruimtes. Wakker Dier gebruikt hiervoor 

de naming and shaming-methode. Op social media en in reclamecampagnes 

op radio en TV van Wakker Dier worden vooral fabrikanten van A-merken en 

supermarkten aangepakt. De bedrijven worden met naam genoemd en er wordt 

gezegd welke verkeerde producten ze verkopen. Niet omdat de producten op 

zich niet goed van kwaliteit zijn, maar omdat de bedrijfsprocessen (het kweken 

van het vlees) niet diervriendelijk verlopen. Door zich op de klanten van de 

supermarkten te richten dwingen ze uiteindelijk de toeleveranciers om hun 

bedrijfsprocessen aan te passen. Door de campagnes worden de fabrikanten van 

A-merken en de supermarkten ruw wakker geschud. Uit angst dat de verkopen 

zullen gaan kelderen, gaan veel bedrijven overstag en passen ze hun producten 

aan, d.w.z. ze eisen van hun toeleveranciers dat die producten leveren die op 

een diervriendelijker manier tot stand komen. In 2014 voerde Wakker Dier 

campagne tegen de plofkip, een kuiken dat in zes weken tijd opgekweekt wordt 

tot een te slachten kip van 2 kilo. Doordat de kip nauwelijks bewegingsruimte 

heeft en door zijn snelle groei, zakt hij op het eind van zijn korte leven al 
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door zijn poten. Wakker Dier noemde in verschillende radio- en TV-spots de 

supermarkten Albert Heijn, C1000 en Jumbo. De supermarkten beloofden 

beterschap. Toen Albert Heijn ter vervanging van de plofkip met een ander 

product kwam, bleek dat die kip slechts marginaal meer ruimte had (19 kippen 

op een vierkante meter in plaats van 21, zoals bij de plofkip) en drie dagen langer 

leefde. Niet echt een verbetering in het bedrijfsproces en daarom ook geen echte 

“productverbetering”. Reden voor Wakker Dier om ook hier weer tegen tekeer te 

gaan en de nieuwe AH-kip te bestempelen als een flopkip. 

Wakker Dier baseert de uitingen altijd op feiten, waardoor het vertrouwen van 

belangstellenden in deze organisatie groot is. 

Communicatiemiddelen over producten en diensten
Het kan handig zijn om aan klanten te vragen wat zij vinden van communicatie-

middelen. Voorbeelden van verbeteringen daardoor zijn de patiëntenfolders van 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en de brochure van Center Parcs. 

  Albert Schweitzer ziekenhuis
Zoals alle ziekenhuizen heeft ook het Albert Schweitzer ziekenhuis patiëntenfolders gemaakt over ziekten, 

behandelingen, onderzoeken, operaties en de gang van zaken op een afdeling. De folders zijn bedoeld als 

aanvulling op de informatie die de artsen en hulpverleners aan hun patiënten geven. Sinds 2010 worden 

de conceptfolders en de in gebruik zijnde folders niet alleen door internen, maar juist ook door externen 

beoordeeld. Een aantal keren per jaar wordt er een testpanel gehouden. Hiervoor kunnen (ex)-patiënten of 

familie van patiënten zich eenmalig aanmelden. Aanwezig zijn communicatieprofessionals en een medewerker 

van de afdeling waar de folder over gaat. Het is belangrijk dat de panelleden hun eerste indruk geven en dat ze 

de folder niet twee of drie keer moeten lezen om de tekst te kunnen begrijpen. Daarom worden de folders niet 

van tevoren opgestuurd. De individuele gesprekken duren ongeveer tien minuten. Een open houding en een 

oprechte interesse van de medewerker stimuleert het panellid om aan te geven wat goed is, wat niet en wat 

anders zou moeten. Als er ook een medewerker aanwezig is van de betrokken afdeling, wordt die folder plenair 

besproken. Zowel de medewerker als panelleden zijn enthousiast over de interactie. Suggesties ter verbetering 

worden aan de betrokken afdeling voorgelegd. Als de folder wordt aangepast, wordt in de folder vermeld dat 

die door een onafhankelijk testpanel is beoordeeld. 

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch en het uitreiken van een kleine attentie. Ook de lunch 

levert beide kanten veel waardevolle gesprekken en inzicht op. Soms wordt er een panellid verwezen naar een 

collega binnen het ziekenhuis, om nog eens te praten over een bepaalde ervaring. Een bijkomend e!ect is dat 

de testleden er altijd positief over zijn dat ze betrokken worden bij de inhoud van de folder. De kans is groot dat 

zij hun positieve ervaringen delen met mensen in hun omgeving.

Alle bezoekers kunnen ook aangeven wat ze goed of slecht vinden door rode of groene kaarten in te vullen, die 

op elke balie liggen. Die kaarten kunnen anoniem in een bus worden gedaan of met contactgegevens als men 

een reactie wil ontvangen.  
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Op het moment dat je de vakantieparken laat zien door de ogen van de 

gebruikers, blijf je veel dichter op de as van de Realiteitschaal, omdat je het niet 

mooier hoeft te maken dan het is. 

Producten of diensten echt aanpassen 
Door stap 2 uit te voeren, krijg je inzicht in wat klanten van je producten of 

diensten vinden, en wat volgens hen beter of anders zou kunnen. Als in jouw 

ogen aanpassingen nodig zijn, moet je dat aankaarten bij leidinggevenden of 

de directie. Je kunt je verhaal kracht bijzetten door aan hen duidelijk te maken 

dat het verwachtingspatroon niet kan worden opgelost door met externe 

communicatie aan beeldvorming te gaan werken, maar dat het alleen maar kan 

door de producten of diensten daadwerkelijk te veranderen. 

 Voorbeeld brochure Center Parcs.
Center Parcs besloot om haar brochure, die zoveel mogelijk mensen 

naar hun parken in Nederland en België moet lokken, niet meer door 

het marketingteam te laten samenstellen, maar door gasten die de 

parken bezoeken (van gezinnen met jonge kinderen tot ouderen). Op dit 

initiatief reageerden veel mensen erg enthousiast en wilden er graag 

aan meedoen. Het grootste gedeelte van de brochure kwam er totaal 

anders uit te zien dan het marketingteam had kunnen voorspellen. Een 

slimme aanpak. De geloofwaardigheid van de brochure is vele malen 

groter dan eerst, omdat die informatie bevat van klanten en omdat het 

niet mooier wordt gemaakt dan het is.   
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Filosoof Niccolo Machiavelli

‘De een bereikt zijn doel,  
de ander niet. 

Dit komt nergens anders 
uit voort dan uit de 

tijdsomstandig heden, 
die wel of niet

met hun manier van 
optreden overeenstemmen.’
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Hoofdstuk 04
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HOOFDSTUK 04

       Stap 3 toegelicht:  

De bedrijfsprocessen 

DE BEDRIJFS-
PROCESSEN 

In stap 1 en 2 onderzoek je 
het ‘waarom’ en het ‘wat’ 
van de organisatie. In stap 
3 en 4 het ‘hoe’. Welke 
bedrijfsprocessen kunnen 
hoe worden verbeterd? Het 
onderzoek kan ingegeven 
zijn door de buitenwereld, 
door collega’s, maar je kunt 
het ook op eigen initiatief 
opstarten. Iedere verbetering 
in het bedrijfsproces is nuttig 
en levert positief nieuws 
op. Denk aan een opvallend 
bedrijfsresultaat of een proces 
dat haperde.

Iedere organisatie heeft bedrijfsprocessen die kunnen worden verbeterd. 

Vaak wordt daar pas naar gekeken als er iets mis is gegaan en de buitenwereld 

daar kennis van neemt. Bijvoorbeeld stukjes glas in een partij pindakaas of 

een giftige gaswolk die is ontsnapt. In bovenstaand voorbeeld betrof het een 

bacterie waardoor baby’s zelfs kunnen overlijden. Je moet er toch niet aan 

denken om dat op je geweten te hebben. De organisatie stelde in deze casus 

  Vervuilde babyvoeding
Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra, de grootste exporteur van het 

land, kwam in 2013 in opspraak door babyvoeding die mogelijk vervuild 

was met een zeer gevaarlijke bacterie. Een grote hoeveelheid producten 

werd uit China teruggeroepen. Een partij melkwei was opnieuw verwerkt, 

waarbij andere leidingen werden gebruikt. Die hebben de vervuiling 

veroorzaakt. Uiteindelijk bleek dat personeelsleden al op de hoogte waren 

van de vervuiling, maar het was toen nog niet duidelijk om welk type 

bacterie het ging. Als er op dat moment actie was ondernomen, hadden 

de producten niet in het schap gestaan. Hoewel de processen en systemen 

van Fonterra van wereldklasse zijn, kon het probleem zich toch voordoen 

door de cultuur van niet te veel zeggen, anders krijg je scheve gezichten. 

De directie besloot om duidelijk te maken dat het essentieel is dat 

mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Er zijn nu interne telefoonlijnen 

ingesteld. Iemand kan anoniem bellen als hij denkt dat iets niet in orde is. 

Doordat het nieuws over de vervuiling zich via sociale media razendsnel 

verspreidde in China, kwam het bedrijf tot de conclusie dat het wat dat 

betreft te veel achter liep. Nu zitten medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen 

in de week bovenop het nieuws. (bron: NRC Handelsblad 1 mei 2014)  



46 DURF-communicatie

onmiddellijk een onderzoek in naar de oorzaak en hoe het te verhelpen. Maar ook 

als er geen crisissituatie is, is het nuttig om bedrijfsprocessen te onderzoeken 

en te verbeteren. Je helpt hiermee de organisatie niet alleen intern vooruit, je 

gaat erover berichten en zo vertrouwen kweken bij belangstellenden. Tijdens 

dit onderzoek stuit je waarschijnlijk op onverwachte zaken. Die kunnen juist 

een fantastische input leveren voor het maken van nieuws. Het onderzoeken 

doe je natuurlijk niet alleen, daarbij betrek je de directie, leidinggevenden en 

medewerkers.

Onnodig ingewikkeld
Binnen de huidige commerciële organisatie- en bedrijfsmodellen, die door de 

vermarkting ook in de (semi)publieke sector worden gehanteerd, heeft zich 

een onbeheersbare behoefte ontwikkeld om eenvoudige zaken nodeloos 

ingewikkeld te maken. Door samenwerking, fusies of overnames ontstaan 

complexe organisaties, met complexe processen en organisatiestructuren. 

Werkwijzen worden van boven af gestandaardiseerd, maar zijn vaak voor de 

lokale afdelingen onhandig, keuzes worden uitgesteld of niet gemaakt en 

er ontstaan nieuwe managementlagen. Hierbij laat men zich te veel leiden 

door regels en procedures, en daarmee wordt de oorspronkelijke ‘bedoeling’ 

uit het oog verloren. Dit zie je in de (semi)publieke sector bij organisaties die 

veel rechtstreekse klantcontacten hebben. De vaklieden op de werkvloer zijn 

niet langer de eigenaar van hun werk, en dat heeft uiteindelijk invloed op de 

mentaliteit. Wouter Hart heeft daar een tre!end boek over geschreven, getiteld 

‘Verdraaide organisaties’ (2012). Door die bovenmatige ingewikkeldheid hebben 

veel automatiseringsprojecten, grote infrastructurele projecten, plannen en 

fusies al bij aanvang de neiging te mislukken. 

We hebben ons verder overladen met vaktermen en nauwelijks uit te spreken 

functieomschrijvingen die niet uit de Nederlandse taal afkomstig zijn en 

die vaak niet eens op een visitekaartje passen. In talrijke organisaties is een 

mistlaag om medewerkers heen ontstaan door het gebruik van jargon, waardoor 

we vaak niet eens meer in staat zijn om te benoemen, en dus te weten, waar 

het nu eigenlijk over gaat. En waar de organisatie nu werkelijk voor staat. Laat 

staan dat je bij problemen tot de kern kunt doordringen. Tja, probeer daar je 

gedrag maar eens op aan te passen en begrijpelijke teksten te produceren. De 

term ‘gewoon je gezond verstand gebruiken’ wordt weinig meer gebezigd en nog 

minder uitgevoerd. 

Onderzoek naar bedrijfsprocessen 
levert onverwachte nieuwsfeiten op.
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Afstand werkvloer    
Bedrijven blijven fuseren, maar volgens fusiespecialist Hans Schenk, hoogleraar 

economie aan de universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische 

Raad, mag het merendeel van de fusies niet als succesvol mag worden gezien 

(bron: Het Financiële Dagblad 14 mrt 2014). Door deze schaalvergroting en 

vermarkting van publieke organisaties zijn veel organisaties weggedreven 

van de realiteit. Terwijl veel kantoorgebouwen nog uitstekend dienst deden, 

verhuisden desondanks hoofdkantoren samen met hun staf, dus ook de 

communicatieafdelingen, naar A1-locaties en kwamen hierdoor op grote afstand 

van de werkvloer te staan. Een voorbeeld hiervan is de scholengroep Amarantis 

die negatief in het nieuws kwam en daarna snel ten onder ging. 

  De onbedwingbare groeidrift van onderwijskolos 
Amarantis 

In februari 2012 kwam Amarantis, een scholenkoepel voortgezet onderwijs 

en MBO met dertigduizend leerlingen en drieduizend man personeel, 

negatief in het nieuws. Het betrof een artikel in Het Parool, met de kop: 

‘Onderwijskolos Amarantis komt miljoenen tekort’. Daarna volgden vragen 

in de Tweede Kamer en vele publicaties. Er werden zorgen geuit over de 

financiële situatie en over de kwaliteit van het onderwijs. Er werd bekend 

dat het concern kampte met een schuld van 92 miljoen euro. Er volgde 

een reorganisatie, waarbij de organisatie werd opgesplitst en 250 banen 

verloren gingen. Ook werd door de minister een commissie aangesteld 

om te onderzoeken hoe en waarom deze problemen zijn ontstaan. In 

het rapport noemde deze commissie behalve falend toezicht en extreme 

bouwwoede, ook signalen van zelfverrijking en vriendjespolitiek. Er werd 

vooral veel kritiek geuit op de toenmalige voorzitter van het College van 

Bestuur. De kern van het probleem was dat er bij de fusie tot Amarantis 

Onderwijsgroep in 2007 en 2009 onvoldoende gekeken is naar het 

bestuursmodel, de financiële situatie, de cultuur en de organisatie. 

Het accent lag vooral op onderwijsinhoudelijke motieven en op een 

groeistrategie op basis van de christelijke identiteit. Daarnaast werd de 

organisatie op een weinig professionele en onvoldoende daadkrachtige 

wijze geleid. De planning # controlcyclus van Amarantis werkte niet, de 

Raad van Toezicht was ine!ectief, de afstand van het College van Bestuur 

tot het onderwijsproces was te groot en er was veel onenigheid binnen 

het bestuur en met de Raad van Toezicht. Ook het financieel toezicht van 

de Inspectie van het Onderwijs was onvoldoende afgestemd op de ernst 

van de problemen bij Amarantis. Uiteindelijk is de Amarantisgroep weer 

opgesplitst in 3 MBO- en 2 VWO- onderwijsinstellingen. 
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Het voorbeeld van Amarantis spreekt voor zich. Door de fysieke en praktische 

afstand tussen hoofdkantoor en werkvloer ontstaat een ‘one-way top 

down’ structuur. Enerzijds worden keuzes over richtlijnen, procedures, 

veranderingsprocessen en innovaties door het management-op-afstand 

genomen en naar beneden ‘geduwd’. Anderzijds vinden ideeën, ervaringen, 

problemen, klantcontacten, oplossingen en minder meetbare prestaties 

(waaronder de werkzaamheden van een communicatieafdeling) moeilijk 

hun weg naar boven. Er ontstaat op het hoofdkantoor een overleg- en 

vergadercultuur. Verder worden er voor alles en nog wat procedures opgesteld. 

Wanneer het proces vastloopt, worden ad-interim management- en 

organisatieadviesbureaus ingehuurd. Hierdoor wordt de afstand tussen 

werkvloer en bestuur nog verder vergroot en ontbreekt niet alleen het zicht op 

de dagelijkse (en vaak weerbarstige) praktijk, maar ontbreekt ook een directe 

relatie met klanten, toeleveranciers en de vaklieden die met hun voeten in de 

klei staan. Deze laatste groep mensen heeft een enorme hoeveelheid kennis, 

die vaak over het hoofd wordt gezien en dus niet wordt gebruikt, waardoor 

processen eerder verslechteren dan verbeteren. Op zo’n manier is een goede 

bottom up communicatie kansloos. Medewerkers die het zien gebeuren houden 

hun mond (‘corporate silence’) of gaan op zoek naar een andere werkgever. Mark 

Blok heeft hier een boek over geschreven getiteld ‘Kop dicht, mond open’.

‘Mmm kan het 
niet helpen, 
de macht der 
gewoonte’ 
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We doen het altijd zo
De voorbeelden laten zien dat het nuttig is naar de organisatiestructuur en de 

bedrijfsprocessen te kijken. Duik je de organisatie in, dan kun je het volgende 

verwachten. ‘Waarom moet er naar dit bedrijfsproces worden gekeken? We 

doen het al jaren zo en we hebben nog nooit klachten gehad’. Laat je daar niet 

door weerhouden. Kijk eens naar dit gedachtenexperiment dat is uitgevoerd 

aan een Amerikaanse universiteit. Er zijn overigens meerdere versies van dit 

experiment in omloop. 

  Vijf apen zaten opgesloten in een kooi. In het midden van de kooi stond 

een tafel en boven de tafel hing een tros bananen. De apen hadden al 

gauw door dat als ze op de tafel klommen, ze bij de bananen konden 

komen. Maar elke keer als ze dit deden, werd een sprinklerinstallatie 

geactiveerd en kregen de apen een nat pak. En daar houden apen niet 

van. Na verloop van tijd ontdekten ze het verband tussen de tafel en 

de sprinkler en klom geen enkele aap meer op de tafel. Dan maar geen 

banaan. Op een gegeven moment werd er één aap uit de kooi gehaald en 

vervangen door een nieuwe. Omdat de nieuweling de regel niet kende, 

wilde hij op de tafel springen om bij de bananen te komen, maar werd hij 

door zijn mede-apen hardhandig erop gewezen dat dit niet de bedoeling 

was. Daarna werden alle apen één voor één vervangen door nieuwe apen. 

Elke nieuwe aap kreeg de niet-op-de-tafel-klimmen-regel mee net zo lang 

tot er geen aap meer in de kooi zat die zelf ooit nat was geworden door 

de sprinklerinstallatie. Uiteindelijk werd de sprinkler verwijderd en hielden 

de apen een regel in stand om het in stand houden van de regel, niet 

bese!ende dat de regel nergens meer op sloeg.

Het verhaal van de apen laat zien dat we vaak niet weten waarom we iets 

doen. Bezinnen op zijn tijd en opnieuw kijken naar de huidige processen is niet 

overbodig. Het kan voorkomen dat er onnodige inspanningen worden verricht. 

Kaizen
Wat je als communicatieprofessional en leidinggevende kunt doen, is gewoon je 

gezonde verstand gebruiken. Kijk naar processen en luister goed naar collega’s 

die deel uitmaken van deze processen. Door stap 2 weet je wat klanten van je 

product of dienst vinden. Ook die informatie kan leiden tot het bekijken van 

de bedrijfsprocessen. Misschien weet je niet waar te beginnen. Begin gewoon 

ergens, het maakt niet uit waar. Alles is uiteindelijk met elkaar verbonden. 

Maak het klein en eenvoudig. In Japan is het vak ‘problemen oplossen’ 

verheven tot kunst. Problemen worden gezien als kansen om processen nog 

beter te kunnen laten verlopen. Men noemt het daar Kaizen. Het is door 

organisatiegoeroe Edward Deming na de Tweede Wereldoorlog uit Amerika in 

Japan geïntroduceerd. Kaizen betekent ‘veranderen naar beter’ of ‘verbetering’. 

Een wellicht betere definitie van Kaizen is ‘uiteenhalen en opnieuw in elkaar 
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steken op een betere manier’. Datgene wat uiteengehaald wordt, is meestal een 

proces, een systeem, een product of een dienst. Het is nuttig om daarbij kleine 

stappen te zetten. Als de kern van een probleem niet onmiddellijk boven water 

komt, is het zoeken naar een passende oplossing zinloos, kostbaar en vaak zelfs 

contraproductief. Er ontstaat vroeg of laat schade en verspilling (in het Japans 

heet dat ‘muda’). Het klein maken en uit elkaar trekken is de enige manier om 

problemen op te lossen. 

Door het in kleine stapjes te doen, kun je er telkens van leren en zo telkens het 

proces verbeteren. Omdat het in kleine stapjes gebeurt, zorgt dat ook voor 

de minste weerstand bij werknemers. Het is ook een proces dat, wanneer het 

correct wordt uitgevoerd, de werkplaats menselijker maakt: het elimineert 

hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen de verspillingen 

in een proces te zien en te elimineren. Kaizen wordt niet altijd op de juiste 

manier toegepast. Dit resulteert in slechte resultaten en leidt tot bijvoorbeeld 

ontslagen. Dit noemt men ‘kaiaku’ (letterlijk: ‘veranderen naar slechter’). 

Ontslagen zijn niet het doel van Kaizen. Integendeel, kaizen moet uitgevoerd 

worden met respect voor de mensen. Zonder respect voor de mensen zijn 

er eenmalige verbeteringen die snel vervagen en is er geen voortdurende 

verbetering mogelijk. Iedereen neemt deel in Kaizen: mensen uit alle lagen van 

een organisatie, van de CEO tot de werkvloer. Zelfs externen kunnen betrokken 

worden wanneer nodig. Een van de bekendste schrijvers over Kaizen is Masaaki 

Imai. Hij schreef het boek ‘Kaizen’ en het vervolg daarop ‘Gemba Kaizen’, dat vrij 

vertaald kan worden als ‘verbeteren vanaf de werkvloer’.

DURF is een continu proces van zaken die beter kunnen. Op het moment 

dat je een probleem constateert ga je er onmiddellijk mee aan de gang. Niet 

alleen omdat de verbetering nuttig is, maar ook omdat het nieuws oplevert.

Dus belangrijk is dat je problemen gaat herkennen. Je probeert degenen die 

daar de meeste kennis van hebben aan te sporen om de urgentie ervan in 

te zien en ze een oplossing te laten bedenken. Zijn er meerdere oplossingen 

mogelijk, dan is het de bedoeling zo snel mogelijk een keuze te maken en deze te 

implementeren. Door continu op zoek te gaan naar zaken die beter kunnen, word 

je vanzelf steeds meer bedreven in het herkennen van de essentiële problemen 

en het aanpakken daarvan. 

Iedere verbetering in  
het bedrijfsproces is nuttig en 
levert nieuws op.
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Waarom
Sakichi Toyada, die wordt gezien als de vader van de Japanse industriële 

revolutie, was de ontwerper van verschillende automatische weefmachines. Hij 

ontwikkelde het idee van Jidoka, waarbij een weefmachine zichzelf uitschakelt 

wanneer zich een mankement voordoet. Sakichi was gespitst op het oplossen 

van problemen. Hij ging zelfs zo ver dat wanneer een probleem aanzienlijk 

groot was, alle andere activiteiten meteen gestopt moesten worden, want 

dan heb je de focus op de oplossing van het probleem. Het viel Sakichi op dat 

zijn productiemedewerkers op de vraag ‘waarom het was misgegaan’ vaak 

standaard antwoorden gaven als ‘geen tijd voor’ of ‘productieproces gaat 

gewoon door’. Volgens Toyoda dien je, om bij de oorzaak van een probleem te 

komen, minimaal vijf keer de vraag waarom te stellen. Bij de vijfde keer ben je zo 

diep doorgedrongen dat je bij de oorzaak of kern bent. 

Doorvragen
Of je bij het zoeken naar de oorzaak van een probleem nu daadwerkelijk de 

‘waarom’-vraag moet stellen, daarover kan worden gediscussieerd. In plaats 

van ‘waarom’ kun je ook andere vraagwoorden gebruiken als ‘wat’ en ‘hoe’. 

Bij de ‘waarom’-vraag loop je de kans dat de ander het als beschuldigend 

ervaart. Kijk bijvoorbeeld naar het verschil in de vragen: ‘Hoe komt het dat die 

kraan niet was afgesloten?’ en ‘Waarom heb jij die kraan niet afgesloten?’. 

Ook over de frequentie van het vragenstellen kun je discussiëren, het ene 

probleem is complexer dan het andere. Het gaat erom dat je doorvraagt en niet 

meteen genoegen neemt met het eerste het beste antwoord als je processen 

wilt verbeteren. Het doorvragen helpt ook om de angst- en stiltecultuur te 

doorbreken die vaak heerst als het over processen gaat. Doorvragen is ook 

precies wat journalisten doen. Zij vragen door tot zij denken dat ze bij de kern 

zijn gekomen, de feitelijke waarheid. In een crisissituatie stelt de organisatie 

nogal eens de vraag: Wie is er verantwoordelijk? Echter, uit gesprekken met 

meerdere journalisten over dit onderwerp blijkt dat zij vooral antwoorden willen 

hebben op vragen als: Wat is er gebeurd? Het is anders gelopen dan verwacht, 

wat wilde jullie er aanvankelijk mee bereiken? Welke fouten zijn er gemaakt? 

Hoe kan dit worden gecorrigeerd? Wanneer gaat de organisatie daarmee aan 

de slag? Wat is ervan geleerd? Het zijn juist dit soort vragen waarbij je de 

situatie aan de hand van feiten kunt uit leggen. Je kunt dan journalisten een 

geloofwaardig antwoord geven. Bij het doorvragen kan het ook handig zijn 

om een medewerker te bevragen die nog weet heeft van de invoering van het 

proces. Hij of zij kan nuttige kennis hebben (denk aan het apenverhaal in de kooi).

Op de volgende pagina vind je een simpel voorbeeld waarbij je met doorvragen 

de kern van een probleem blootlegt, waardoor je meteen aan de slag kunt om 

het te verhelpen en je het naar de buitenwacht plausibel kunt uitleggen aan de 

hand van feiten.
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  Mijn auto hield er midden op de snelweg ineens mee op…

1. Wat was de oorzaak?
 De benzine was op…

2.  Waarom heb je niet vroegtijdig getankt?
 Mijn benzinemeter is stuk…

3.  Wist je dat deze meter stuk was?
 Ja dat wist ik…

4. Wat heeft je dan ertoe bewogen om het niet te laten repareren?
 Ik heb wel stappen ondernomen. Ik ben notabene naar de garage geweest 

voor een grote beurt en heb het gemeld. Zij konden het probleem niet vinden…

5.  Heb je daar genoegen mee genomen?
 Ja…

6. Waarom ben je niet naar een andere garage gegaan?
 Dat mag niet van onze leasemaatschappij…

7. Wat heb je hiervan geleerd?
 Dat we op het eerste oog een contract hebben met een leasemaatschappij die 

onvoldoende professioneel te werk gaat. En dat we ze met deze gebeurtenis 

moeten confronteren…

8.  Hoe kunnen we corrigeren om dit soort incidenten niet meer mee  
te maken?

 In overleg gaan met de huidige leasemaatschappij om te kijken wat de 

mogelijk heden zijn. Ook goed naar het huidige contract kijken. Als er geen 

andere mogelijkheden zijn zo snel mogelijk naar een andere lease maatschappij 

overstappen waarbij wel deze keuzemogelijkheid wordt geboden.

Blijkbaar is het probleem hier niet veroorzaakt door onoplettendheid van 

de bestuurder die is vergeten om op tijd te tanken, maar is de kern van het 

probleem een bepaling in het leasecontract die niet toestaat een reparatie 

bij een andere garage te laten uitvoeren. Als op ieder probleem dat in een 

organisatie ontstaat deze manier van doorvragen wordt toegepast zal de 

kwaliteit van de producten of diensten steeds hoger worden en de organisatie 

zichzelf blijven verbeteren. Weliswaar vaak in kleine stapjes, maar al die kleine 

stapjes samen zorgen voor een enorme verbetering. 

Vaak wordt er pas naar de bedrijfsprocessen gekeken als er zich calamiteiten 

voordoen. Maar er is alle reden om ook als de organisatie in rustig vaarwater 
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verkeert naar bedrijfsprocessen te kijken. E"ciënt(er) werken kan een organi-

satie naast geld (minder verspilling) en veel goodwill, ook arbeidsvreugde 

opleveren. Dat zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd zijn en graag naar hun 

werk gaan. Een beter functionerende organisatie en tevreden mensen, wat wil 

een mens nog meer? Alle reden voor de communicatieprofessional om zich met 

de bedrijfsprocessen te bemoeien. En het levert nog nieuwsverhalen op ook. 

Is de organisatie gewend aan de DURF-methode, dan kun je zelfs afspraken 

maken met afdelingen over regelmatige communicatiemomenten.  

  Accountantskantoren onder de maat
In september 2014 verschijnt een rapport van de Autoriteit Financiële 

Markten over accountantskantoren, waaruit blijkt dat de vier grote 

accountantskantoren van Nederland onvoldoendes scoorden bij een 

steekproef van de jaar rekeningen. Dit houdt in dat de accountants een 

handtekening onder de jaarrekening hebben gezet zonder te weten of 

de gegevens wel klopten. KPMG scoorde maar liefst 7 onvoldoendes 

uit de steekproef van 10$controles. Hier wordt duidelijk geen goede 

dienst geleverd, veroorzaakt door bedrijfs processen: de accountants 

(als ‘partners’ zijn ze gezamenlijk eigenaar van het kantoor) waren zelf 

verantwoordelijk voor het toezicht van hun werk. Ook is een probleem 

dat de accountants ingehuurd worden door de bedrijven waarvan ze 

de boeken moeten controleren. Kun je je dan wel onafhankelijk genoeg 

opstellen? Jan Hommen, directeur van KPMG, neemt actie: ‘KPMG 

gaat een raad van commissarissen met externe leden aanstellen. […] 

Ook worden de partners voortaan beloond op basis van de kwaliteit 

van hun werk en krijgen ze geen bonussen meer. Een deel van de winst 

krijgen ze pas na een jaar uitgekeerd. Als blijkt dat ze een ‘aantoonbaar 

verwijtbare’ fout hebben gemaakt, wordt een deel ingehouden’. Ook 

wil hij meer transparantie. Intern worden TV-schermen opgehangen 

waarop bijvoorbeeld is te zien dat er een negatief rapport van de AFM 

is verschenen, maar waar ook de goede dingen worden getoond. Hij 

wil ook meer transparantie naar buiten: ‘Zodra je dingen meet en de 

resultaten deelt, worden processen aangepast en veranderen gedrag 

en cultuur. En ja, de resultaten die we beschikbaar hebben, publiceren 

we in ons volgende transparantieverslag in december.’ Ook wil hij dat 

er een cultuurverandering plaatsvindt. Voor een partner en medewerker 

geldt dat ‘[…] je er belang bij hebt dat het KPMG goed gaat. En dat dat 

belangrijker is dan je individuele belang. Ik wil dat KPMG een lerende 

organisatie wordt die leert van fouten. Met een cultuur van openheid en 

kwetsbaarheid. Dat gaan we nu proberen te realiseren’.  

(NRC, 26$september 2014).  

 Dat openheid van zaken 
geven niet voor iedereen even 
gemakkelijk is, bleek bij de 
presentatie van het jaarverslag 
en het transparantieverslag 
van KPMG. Een NRC-journalist 
schreef: 
 ‘[...] voor een organisatie die 
graag transparant wil zijn, 
wilden de bestuurders van 
KPMG -inclusief Hommen- 
gisteren wel erg veel dingen níét 
vertellen. Hoeveel mensen zijn er 
bijvoorbeeld ontslagen omdat ze 
de crisis waar KPMG in belandde 
mede hebben veroorzaakt? Dat 
aantal weigerden de bestuurders 
te noemen. Vinden ze - om 
onduidelijke redenen- niet 
nodig.’ (NRC, 11 december 2014)
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Hoofdstuk 05
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HOOFDSTUK 05

    Stap 4 toegelicht:  

Het gedrag 

HET GEDRAG

In stap 4 kijk je naar het 
interne en externe gedrag. 
Handelt de organisatie 
correct?  Wat zijn de kern-
waarden (bijv. klant gericht, 
resultaatgericht, omgevings-
bewust, kosten bewust) en hoe 
gaat men daarmee om? Hoe 
staat het met de integriteit 
en de ethiek? In hoeverre is 
de te nemen beslissing op 
dit moment maatschappelijk 
aanvaardbaar? Houdt men 
zich aan de wet- en regel-
geving? Hoe wordt met het 
personeel omgegaan? Hoe 
gedragen de medewerkers 
zich naar buiten toe? Hoe 
wordt er omgegaan met 
klanten, overheden, bedrij-
ven, journalisten en andere 
belangstellenden? Op basis 
van je analyse doe je, samen 
met anderen, voor stellen voor 
gedrags verandering. Je kijkt 
voortdurend welke gedrags-
verandering interessant is om 
als input te dienen voor het 
nieuws maken.

Zelf het voorbeeld geven
We begonnen de inleiding met het voorbeeld van United Airlines, dat het gedrag 

van een organisatie op twee fronten laat zien. Ten eerste de medewerkers die 

niet zorgvuldig zijn omgegaan met de bagage, ten tweede de afhandeling van de 

schadeclaim. Wat het voorbeeld ook laat zien is dat de wereld door sociale media 

is veranderd en dat organisaties daardoor in een heel ander daglicht komen 

te staan dan vroeger. Door het nummer United Breaks Guitars op You Tube te 

plaatsen, ontstond er veel commotie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 

bracht de Canadese groep Lighthouse over dezelfde problematiek het nummer 

Broken Guitar Blues uit. Het lokte geen reacties uit en zorgde al helemaal niet 

voor commotie. Nu moet iedere organisatie er rekening mee houden dat het 

  De slapende installateur
Een vermoeide installateur van Comcast viel tijdens zijn werk in slaap 

op de bank van een klant. Hij moest meer dan een uur wachten tot hij 

contact kreeg met een van zijn collega’s bij Comcast en blijkbaar was de 

bank waarop hij zat prettig genoeg. De klant die thuis kwam filmde dit 

en zette het filmpje op You Tube. Binnen een week had het filmpje een 

enorme hoeveelheid hits. Comcast, die allesbehalve blij was met deze 

exposure, is de grootste kabeltelevisiemaatschappij, de een na grootste 

internetprovider en drie na grootste telecommaatschappij in de Verenigde 

Staten. De installateur werd ontslagen, waardoor er op het internet ook 

weer discussies ontstonden of dit ontslag wel terecht was. Was het zijn 

schuld dat hij in slaap viel of had hij te veel moeten werken?  
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gedrag van de organisatie en haar medewerkers wordt gezien en bekritiseerd. 

En dat door de sociale media in een mum van tijd heel veel belangstellenden 

worden bereikt. Nog een voorbeeld van hoe door gedrag de beeldvorming wordt 

beschadigd. Hier is niet alleen sprake van een medewerker die in diensttijd in 

slaap valt. Er is ook een proces niet goed op orde, namelijk de bereikbaarheid. 

Als je op You Tube het filmpje van Comcast opzoekt, kun je zien dat er nog 

veel meer filmpjes van Comcastklanten zijn die commentaar leveren op de 

service van Comcast. Het is duidelijk dat een organisatie zich niet langer kan 

veroorloven een slechte service af te handelen met een excuusbrie$e. Dat het 

ontslag van de medewerker ook weer tot een discussie in de sociale media 

leidde, geeft aan dat belangstellenden ook het interne gedrag (de omgang met 

personeel) in de gaten houden en er een mening over hebben. 

Gedrag is overal
In de stappen 1 en 2 heb je gekeken naar de kerntaken en de producten en 

diensten. Ofwel het ‘waarom’ en ‘wat’ van de organisatie. In stap 3, de bedrijfs-

processen, heb je gekeken naar het ‘hoe’ van de organisatie. In deze stap ga 

je het ‘hoe’ verder onderzoeken, door naar het gedrag van de organisatie te 

kijken. Hoe gedraagt de organisatie zich naar klanten en andere externen? Hoe 

gedraagt de organisatie zich intern? Gedrag kan op een abstract niveau liggen 

(bijvoorbeeld de ethiek van een organisatie) en op een concreet niveau (het 

gedrag van een medewerker). Kortom: het gedrag van een organisatie is een 

veelomvattend geheel. Alles wat de organisatie doet, alles wat een medewerker 

doet, valt onder het gedrag van de organisatie. Gedraagt een medewerker ‘Schat, het is niet 
wat je denkt!’ 

 Het onderzoek naar het gedrag 
van de organisatie doe je niet 
in je eentje, maar je betrekt 
de relevante personen hierbij. 
Gaat het om gedrag van de 
buitendienst dan werk je 
daarmee samen, gaat het om 
de omgang met het personeel, 
dan betrek je de afdeling P&O/
human resources, etc. 
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zich anders dan de organisatie voor ogen had, dan kan dat al het vertrouwen 

in de organisatie schenden. Een mooi voorbeeld staat op You Tube. In het 

instructiefilmpje ‘Who sold you this then’ is John Cleese (ex-Monty Python) 

een servicemonteur die tegen een mevrouw met een kapotte vaatwasser 

zegt: ‘Wie heeft u dit verkocht?’ Vervolgens kraakt hij een bepaalde versie 

van het apparaat helemaal af. Hier wordt expliciet duidelijk gemaakt dat een 

medewerker zijn eigen organisatie afbrandt. Maar vaker gebeurt het impliciet. 

Dan zegt de medewerker niets negatiefs, maar laat hij het wel in zijn gedrag 

blijken. Dit gedrag kun je ook zien bij de organisatie zelf. Als de parkeerplaatsen 

van de directie naast de hoofdingang liggen, en die van de klanten op 200 meter 

afstand, dan zegt dat al iets. Het zijn zaken waarmee je rekening moet houden. 

Bekijk dus in je analyse, naast het expliciete gedrag, ook hoe het zit met het 

impliciete gedrag van de organisatie en de medewerkers.

Gebrek aan vertrouwen
Als mooie verhalen en beloftes uiteindelijk niet (voldoende) tot uiting komen in 

het gedrag, is het gevolg dat je geloofwaardigheid wordt aangetast en bestaat 

de kans op een flinke mediacrisis. De meeste Nederlanders zijn inmiddels 

behoorlijk wantrouwig geworden, het merendeel van de mensen beschouwt 

de verhalen van organisaties en haar (top)bestuurders vaak als leugens. Dat 

blijkt onder meer uit de jaarlijkse Trust Barometer van adviesbureau Edelman. 

Topbestuurders, vooral binnen het bedrijfsleven en de overheid, hebben dit 

aan zichzelf te danken. In Nederland is het wantrouwen van (top)bestuurders 

vergeleken met andere Westerse landen nog het minst erg, maar er is nu 

wel een historisch dieptepunt bereikt. Verder blijkt dat in Nederland het 

geloof in ethische en morele beslissingen van topbestuurders lager ligt dan 

het wereldwijde gemiddelde. En de bankenwereld kan helemaal niets meer 

goed doen. Kennelijk zijn er wereldwijd vrijwel geen andere landen waar het 

vertrouwen in deze sector nog lager is dan bij ons. Vandaag de dag hecht men 

steeds meer waarde aan gedragingen met een focus op betrokkenheid en 

integriteit, zoals het juist behandelen van medewerkers, luisteren naar klanten, 

en ethische en transparante bedrijfsvoering. Deze activiteiten en gedragingen 

worden wereldwijd gezien als belangrijkste factoren die bijdragen aan het 

vertrouwen, belangrijker nog dan de bedrijfsprestaties.

Sluiten mooie verhalen 
en gedrag niet op elkaar aan?  

Weg geloofwaardigheid.

 EDELMAN TRUST 
BAROMETER

 Elk onderwerp van deze baro-
meter is geschikt als startpunt 
voor de DURF-methode.

 REPUTATIE-
MANAGEMENT

 De toepassing van DURF levert 
een e!ectieve bijdrage aan 
reputatiemanagement. Het doel 
van reputatiemanagement is 
de vertrouwensrelatie van de 
organisatie met de belangstel-
lenden te handhaven of te 
verbeteren. Welke beeldvorming 
dat oplevert, kun je niet van 
tevoren uitdokteren of voorspel-
len. Dat wordt pas achteraf 
duidelijk, maar het zal altijd 
positief zijn als de organisatie bij 
de kerntaken blijft, de bedrijfs-
processen op orde krijgt of houdt 
en zich op een correctie manier 
gedraagt naar de medewerkers 
en de buitenwereld.
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Een herhalend patroon bij crisis
Juist wanneer er sprake is van een crisis en men een vergrootglas op de organi-

satie legt, is de manier waarop je je gedraagt in zo’n kwestie essentieel om het 

uiteindelijk op te lossen. Dat bereik je door je niet defensief op te stellen, door 

helder en eerlijk uit te leggen hoe het zit en door het tonen van zelfreflectie. Bij 

het merendeel van de organisaties die in de problemen komen, ontstaat echter 

een patroon dat daar vrijwel haaks op staat. Het bestuur of de directie van een 

organisatie weet zich geen raad met de crisissituatie. Er wordt een adviesbureau 

op het gebied van crisiscommunicatie ingehuurd en de raad van toezicht komt in 

de ‘keuken’ meekijken. De juridische afdeling komt met een lijst van zaken die niet 

mogen worden verteld, omdat dit financiële consequenties zou kunnen hebben, 

denk aan schadeclaims. Soms gaat men ervan uit dat elke vraag een antwoord 

behoeft waardoor er juist te snel antwoorden worden gegeven. 

Een organisatie die in een mediacrisis komt, laat over het algemeen een patroon 

zien van verstoppen, ontkennen, jokken en aanvallen. Overigens niet altijd in deze 

volgorde. Bovendien worden niet in elke crisis alle fasen doorlopen, maar meestal 

begint het met verstoppen en daarna ontkennen. Vanaf het moment dat journa-

listen kritische vragen gaan stellen, ziet dat patroon er ongeveer als volgt uit:

> Verstoppen: Bestuurders/directeuren zijn op dat moment niet bereikbaar 

voor de pers. Of de journalist krijgt te horen dat er geen informatie wordt 

gegeven, omdat men zelf (nog) niet op de hoogte is van de details. 

Vervolgens wil men nadenken over een reactie. Of de journalist wordt 

doorverbonden met de afdeling communicatie. De communicatieadviseur of 

persvoorlichter houdt een vergelijkbaar gesprek, want hij of zij is inhoudelijk 

onvoldoende op de hoogte om al met tegenargumenten te kunnen komen. 

Daarom wordt vooralsnog ‘geen commentaar’ gegeven of vraagt men om 

bedenktijd, met als tegenprestatie de belofte binnen een bepaalde termijn 

terug te bellen. Door vervolgens niet terug te bellen hoopt men tijd te 

kunnen winnen. 

> Ontkennen: Wanneer verstoppertje spelen niet langer werkt en de 

zogenaamde bedenktijd is geconsumeerd, worden de feiten vaak ontkend. In 

een poging om de goede naam te behouden, gebeurt dat in algemene maar 

stevige bewoordingen. 

> Jokken: Als het ontkennen niet langer kan worden volgehouden, gaat 

men over tot het spelen van de slachto!errol of tot het relativeren van 

de gebeurtenis. Het is veel minder ernstig dan wordt beweerd. Het is een 

poging om de organisatie te beschadigen, om wat voor reden dan ook. 

Natuurlijk zijn er onmiddellijk ingrijpende maatregelen genomen die erger 

kunnen voorkomen.
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> Aanvallen: Het is de schuld van de media, de overheid, de voorganger, de 

klokkenluider enzovoort. Deze schade zal worden verhaald op betrokken 

personen of instellingen. De medewerker of bestuurder die hiervoor 

verantwoordelijk is wordt op non-actief gesteld.

Zo’n zwarte bladzijde in de geschiedenis van een organisatie kan nog weken en 

soms wel maanden of jaren nawerken. Een organisatie blijft al die tijd verdacht 

en er hangt een vergrootglas boven alle handelingen. De betrouwbaarheid 

is weg, niemand gelooft meer wat de organisatie zegt. De klantenservice 

wordt overspoeld door mensen die ongerust of boos zijn. Klanten gaan naar 

concurrenten. Banken, die zelf al helemaal op hun tellen moeten passen, 

worden terughoudend en zijn niet meer scheutig met leningen. Al de tijd dat het 

bestuur en medewerkers bezig zijn met het oplossen van dit probleem, kan niet 

besteed worden aan datgene waarvoor de organisatie eigenlijk is opgericht. Het 

is dus verloren tijd en er is sprake van verspilling en schade. De onderstaande 

voorbeelden illustreren hoe zo’n patroon werkt.

  INHolland: zoveel mogelijk diploma’s cashen
 In het nieuws kwam dat honderden studenten Media en Entertainment 

Management (MEM) van INHolland-Haarlem onterecht een diploma 

hebben gekregen. Studieachterstanden zouden zijn kwijtgescholden 

en na het schrijven van een eenvoudig werkstuk zouden studenten 

steevast een zeven als eindcijfer hebben gekregen. INHolland zou op 

deze manier op illegale wijze de rijkssubsidie hebben binnengehaald die 

wordt betaald voor elk uitgereikt diploma. 

 De geluiden werden in eerste instantie door het bestuur ontkend. ‘Ik$heb 

van mijn mensen te horen gekregen dat er niet gesjoemeld is met de 

normen, dat er geen sprake is van een truc. Ik ga er in eerste instantie 

vanuit dat dit juist is totdat het tegendeel is bewezen. Maar als er iets 

niet deugt, zullen er harde maatregelen volgen’ aldus Dales, destijds 

bestuursvoorzitter van IN-Holland. 

 Een commissie die onder toenemende druk uiteindelijk werd ingesteld 

onder leiding van Gerd Leers concludeerde dat er van fraude geen 

sprake was, maar dat er wel van alles mis is gegaan bij de MEM-

opleiding. Enige tijd later liet Dales weten te vertrekken als voorzitter 

bij INHolland. ‘Het verschil van inzicht bestaat al langer’, aldus de 

woordvoerder, ‘maar werd geaccentueerd door de situatie die was 

ontstaan na de diploma-a!aire.’   
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Het laatste voorbeeld bewijst dat je door op deze manier te communiceren 

een boemerang creëert die keihard terugkomt in het gezicht. Met DURF-

communicatie ga je niet zo snel meer vervallen in het Verstoppen, Ontkennen, 

Jokken en Aanvallen-patroon. Door de begrippen van de letters die in het woord 

DURF voorkomen toe te passen en door regelmatig zelf nieuws te maken, 

gebaseerd op feiten, bouw je vertrouwen op bij klanten, journalisten en andere 

belangstellenden. In een crisissituatie geef je onmiddellijk de juiste feiten. 

Doordat je al credits hebt opgebouwd zullen je mededelingen ook snel worden 

geaccepteerd. Als je niet meteen de feiten weet, durf dat dan te zeggen en 

vertel dat je zelf nog op zoek bent naar antwoorden. Hoewel je inhoudelijk dan 

geen feiten kunt geven, kun je wel procedurele feiten geven. Je kunt meedelen 

wat er onderzocht moet worden, hoe dat wordt gedaan en wanneer jij wel met 

inhoudelijke feiten naar buiten komt. Een bedrijf dat aanvankelijk ook in het 

ontkennen patroon verviel was Samsung. Maar het stelde wel zelf onderzoek in 

naar de misstanden en het gaf later toe dat die er waren en dat er maatregelen 

werden genomen.

  De nieuwe bondscoach
Eind 2013 was KNVB-directeur Bert van Oostveen bezig met de aanstelling van een nieuwe bondscoach voor 

het Nederlands voetbalelftal. In de media werd gesuggereerd dat Hiddink een goede kandidaat was. Van 

Oostveen reageerde dat hij niets wilde zeggen ‘omdat je een broedende kip niet moet storen’. In zijn column in 

De Telegraaf gaf Hiddink aan wel wat voor het bondscoachschap te voelen en later dat er ‘een puur informatief 

gesprek was geweest’ met Van Oostveen. Deze hield vol dat je een broedende kip niet moet storen. Vervolgens 

werd aan de manager van Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, gevraagd of Koeman interesse had 

in een functie als assistent-bondscoach. Naar de media zweeg Van Oostveen hierover. Toen er in de media 

berichten verschenen over Hiddink en Koeman, reageerde Van Oostveen op de site van de KNVB: ‘De afgelopen 

dagen zie ik allerlei complottheorieën en feitelijke onjuistheden voorbij komen in verschillende media. De 

gesuggereerde theorieën vind ik bijzonder hinderlijk en verbazen mij ten zeerste. Laat ik helder zijn: het beeld 

zoals nu geschetst is absoluut onjuist. De KNVB heeft nimmer het initiatief genomen met Ronald Koeman of 

zijn zaakwaarnemer over een eventueel bondscoachschap te praten.’

En zo sprak hij de waarheid (geen gesprek bondscoachschap) en jokte tegelijkertijd (wel gesprek assistent 

bondscoach). Zijn aanval naar de media had geen positief e!ect. Naar aanleiding van de Verstoppen-

Ontkennen-Jokken-Aanvallen-tactiek van Van Oostveen schreef journalist Hugo Camps in zijn column in 

NRC: “[…] Bert van Oostveen: denk er een Fyra bij, en je hebt met moeite een stationschef. Gesneden uit de 

hypocrisie van de oude KVP. Miezerig doorslagje van Joseph Luns. Voetbalincest. Dat is allemaal niet erg, als 

er maar enige transparantie is. Maar nee, vazallen van het hogere als Van Oostveen koesteren duisternis. 

Salons, achterkamertjes, landelijke tearooms, jacuzzi’s. En als ze ooit tevoorschijn komen, dan alleen op het 

balkon. Straks dus naast Guus Hiddink. De KNVB en met name Van Oostveen hebben andermaal een brevet 

van leugenachtigheid afgegeven. Van botte institutionalitis, normloos in macht, willekeur en favoritisme. 

Karikatuur van fatsoen en ethiek. Oplichters. Hoor hem toch liegen, dat directeurtje van Zeist: er zit meer 

charisma aan een strijkplank dan aan deze in onbetrouwbaarheid gepofte nitwit.”  

 Met DURF verval je niet  
meer in het patroon van 
Verstoppen, Ontkennen,  
Jokken en Aanvallen.
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Science in Transition
Fraude met onderzoekgegevens, verzonnen data, plagiaat, zelfplagiaat 

en ondeugdelijke promotie-onderzoeken. De afgelopen jaren was de 

wetenschappelijke wereld nogal eens negatief in het nieuws. Een bekend 

gezegde: het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Eerder melden we 

al dat universiteiten afgedreven zijn van hun kerntaken (zie VU Amsterdam 

hoofdstuk 2) en dat ze te veel bezig zijn met ‘oliebollenlijstjes’. Als je dan ook 

nog eens ethiek en de integriteit overboord gooit, dan moet je niet gek opkijken 

dat het paard op hol slaat en ver weg rent van de universiteiten. Gelukkig is 

een aantal bezorgde wetenschappers tot inzicht gekomen dat het anders 

moet. Zij hebben Science in Transition opgericht. De initiatiefnemers menen 

dat het wetenschappelijke systeem moet veranderen. Wetenschap moet 

gewaardeerd worden om de maatschappelijke meerwaarde die het oplevert en 

maatschappelijke stakeholders moeten meebeslissen over de kennisproductie. 

Door hun initiatief staat het afrekenen van onderzoekers op aantallen 

publicaties en de cultus van de toptijdschriften met hoge impactfactoren 

eindelijk ter discussie. Een eerste stap voor het geheel verwerpen van de eerder 

genoemde ‘oliebollenlijstjes’. Als succes claimt Science in Transition ook: ‘In het 

nieuwe Standaard Evaluatie Protocol van KNAW, NWO en VSNU, waarlangs 

universiteiten elke zes jaar beoordeeld worden, is productiviteit als apart 

criterium geschrapt ten faveure van integriteit en maatschappelijke impact’. Een 

goed begin, maar zoals ze zelf zeggen: ‘de cultuurverandering zal nog wel wat 

jaren vergen’.

  Samsung beschuldigd van kinderarbeid
 Elektronicagigant Samsung heeft de relatie verbroken met één van de 

Chinese fabrieken die producten voor het Koreaanse bedrijf maakt. Bij een 

nieuwe controle bij de fabriek in kwestie zijn werknemers van onder de 

18 jaar oud aangetro!en. Het gaat specifiek om Shongyang, een fabriek 

in de Dongguan-regio. Bij een eerdere controle werden geen misstanden 

aangetro!en, maar de actiegroep Chinese Labour Watch (CLW) hield 

vol dat er wel degelijk kinderarbeid in de fabriek plaatsvond. Nu heeft 

een nieuwe controle aangetoond dat er toch kinderen vanaf ongeveer 

14 jaar zijn aangenomen, waarschijnlijk met valse papieren. Volgens het 

rapport van CLW worden deze kinderen in de schoolvakanties geronseld 

door tussenpersonen, waarna ze in deze fabrieken aan het werk gezet 

worden. Hier werken zij dagen van 11 uur. Een nader onderzoek wordt 

nu ingesteld om eerdere bevindingen te bevestigen. Als ook hieruit blijkt 

dat er kinderarbeid plaatsvindt in de Shongyang-fabriek, zal Samsung 

permanent geen zaken meer met het bedrijf doen. Dat heeft het Koreaanse 

elektronicabedrijf in een verklaring laten weten. 

 (www.telegraaf.nl, 14 juli 2014)  
 Vertrouwen komt te voet 

en gaat te paard.
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Het old boys netwerk
Het mag in ons verhaal niet ongezegd blijven: het old boys netwerk. Degenen 

die de macht en een groot belang bij de huidige situatie hebben, willen dat 

graag zo houden. Onder andere bij het nemen van belangrijke beslissingen 

is er door dit netwerk sprake van vriendjespolitiek. Nog elke dag worden op 

golfbanen, of andere locaties waar het goed vertoeven is, deals gesloten en 

nieuwe bestuurders of topfunctionarissen bij organisaties binnengehaald. De 

rode loper wordt uitgelegd voor adviesbureaus en andersoortige bedrijven die 

kennis en vaardigheden aanbieden, inclusief de daarbij behorende methodieken, 

zonder dat er met de eigen organisatie van tevoren grondig is overlegd of de 

kennis die in huis wordt gehaald ook daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. 

Vervolgens mogen de managers en medewerkers die op de werkvloer met het 

proces te maken hebben ermee aan de slag. Het old boys network is een zeer 

hardnekkig verschijnsel dat diep in onze samenleving is geworteld. Het zorgt bij 

de burgers voor veel verontwaardiging over een aantal maatschappelijke issues, 

waardoor het een serieus obstakel is voor organisaties om geloofwaardig over te 

komen. Er spelen diverse pijnpunten die, op het moment dat ze actueel worden, 

burgers ontzettend kwaad maken. Denk bijvoorbeeld aan de hoge salarissen 

van bestuurders. Er worden beloftes gedaan, maar de zaak wordt niet in de 

kern aangepakt, waardoor er uiteindelijk op de korte termijn niets of weinig 

verandert.

 Over ethiek gesproken. Wat 
te denken van ABN AMRO? 
De bank staat onder curatele 
van de rijksoverheid, heeft 
toegezegd de bonussen van 
de topfunctionarissen af te 
scha!en, maar besluit in 2014 
wel om de top 100 managers 
allemaal een salarisverhoging 
van 20% te geven.
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Zeven pijnpunten
Uitgebreid onderzoek naar berichtgeving in de media over misstanden bij 

woningcorporaties zoals Rochdale en Woonbron, maar ook in de zorg en de 

sector van hogere beroepsopleidingen en universiteiten, wijst uit dat mensen 

zich vooral storen aan zeven punten. Deze kwesties borrelen telkens weer op als 

daar een aanleiding voor is. Het maakt burgers kwaad, omdat het onderwerpen 

zijn waar wel over wordt gepraat, er wordt van alles beloofd, maar uiteindelijk 

verandert er in de kern niets of weinig. Bij punt 2 t/m 7 is er sprake van veel 

invloed van punt 1.

1.  Het old boys network bepaalt, machtsbehoud door vriendjespolitiek. 

2.  De hoge salarissen moeten worden gemaximeerd.

3.  Aanstellingsprocedures die niet voldoende open zijn.

4.  Toezichthouders zijn niet aansprakelijk en ze mogen nog steeds te lang 

blijven zitten. Verder komen ze er altijd mee weg. Want wie controleert de 

toezichthouders?

5.  Kwesties waarin sprake is van belangenverstrengeling.

6.  Er is geen maximum aan het aantal commissariaten voor een toezichthouder.

7.  Als klokkenluider ben je nog steeds aangeschoten wild. Ons land zorgt niet 

goed voor deze mensen.

Voor organisaties die met dit soort kwesties te maken hebben, is het hierdoor 

heel erg lastig om via communicatie tot een geloofwaardige beeldvorming te 

komen. Ze zullen de durf moeten tonen om hun gedrag ook op deze gebieden te 

veranderen, en kunnen zich niet verschuilen achter bijvoorbeeld contracten en 

de huidige wetgeving. Geen woorden, maar daden!
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  De ‘klokkenluider’ bij NZa
Een voorbeeld waar het op alle fronten mis ging is de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). Medewerker Arthur Gotlieb trok aan de bel, maar 

werd door het management niet gehoord. Begin 2014 leverde hij een 600 

pagina’s dik dossier in met klachten over de organisatie en de manier 

waarop het management met hem omging. Ook toen werd er niet naar 

hem geluisterd. Een paar weken later pleegde hij zelfmoord. Het dossier 

kwam bij de media terecht en dat leverde een publiciteitsstorm op. 

Op basis van het dossier verscheen het boek Operatie ‘werk Arthur de 

deur uit’ (2014), Arthur Gotlieb, onder redactie van Joep Dohmen # Jeroen 

Wester. Hieruit bleek o.a.:

De NZa had de bedrijfsprocessen niet op orde

Vertrouwelijke documenten (o.a. patiëntengegevens, sollicitatiebrieven, 

concurrentiegevoelige stukken over ziekenhuizen en geneesmiddelen) 

waren in te zien op een computerschijf die te raadplegen was door alle 

medewerkers, uitzendkrachten, externe adviseurs en externe technici.

De NZa vertoonde incorrect gedrag naar eigen medewerkers

Medewerkers die in een goed blaadje staan bij het management kregen 

jaarlijks een bonus, de overigen bleven met lege handen staan. Terwijl van 

de laatsten sommigen aantoonbaar goede prestaties boven hun normale 

werkzaamheden hadden verricht.  

Beleidsmedewerker Gotlieb mocht niet meer deelnemen aan overleggen 

die juist specifiek over zijn dossiers gingen. Externe deelnemers aan het 

overleg waren verbaasd over deze gang van zaken. 

Gotlieb had altijd goede beoordelingen, maar in 2013 scoort hij plotseling 

een onvoldoende op twaalf onderdelen. Naast andere signalen was dit 

voor Gotlieb een teken dat hij de deur werd uitgewerkt.

Gotlieb gaf diverse malen aan te veel werk op zijn bordje te hebben (hij is 

dan al drie jaar aan de antidepressiva om het vol te kunnen houden), maar 

telkens werden zijn noodkreten genegeerd.

De NZa deelde medewerkers in kwadranten in, een combinatie van lage 

of hoge toegevoegde waarde met een laag of hoog groeipotentieel. Als 

je in het kwadrant ‘lage toegevoegde waarde en laag groeipotentieel’ 

valt, weet je dat het met je carrière bij de NZa afgelopen is. De indeling 

is vertrouwelijk, maar werd in 2011 op de computerschijf gezet die voor 

iedereen te raadplegen was. 

 Alle problemen die zich kunnen 
voordoen, zoals beschreven in 
de eerste vier stappen van DURF, 
vind je hier terug.
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De NZa vertoonde incorrect gedrag naar de buitenwereld 

De NZa legde het Sint Antonius Ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro 

op, omdat het ziekenhuis 25 miljoen te veel declareerde. Dit bedrag moest 

het ziekenhuis ook terugbetalen. De NZa overlegde hier niet over met het 

Openbaar Ministerie, terwijl de afspraak met het OM is dat dit soort zaken 

van zorgfraude gezamenlijk wordt besproken. Doordat de NZa de boete al 

had uitgedeeld kon het OM niet tot eventuele strafvervolging overgaan.

Directeuren en hogere managers lieten zich enkele malen paar jaar fêteren 

tijdens door de farmaceutische industrie gesponsorde congressen, namen 

partners mee op dienstreis en declareerden bovenmatig.

Een overweging om de subsidie aan het Rotterdamse Oogziekenhuis toe 

te kennen was het voorkomen van negatieve publiciteit. Dat wilde de NZa 

niet in haar o"ciële besluit opnemen. Mensen kunnen een WOB-verzoek 

(Wet Openbaarheid Bestuur) indienen als ze meer willen weten over de 

besluitvorming. De NZa rangschikte de memo onder ‘intern beraad’, een 

categorie die niet onder de WOB valt, zodat mensen niet op de hoogte 

hoeven te worden gesteld van de ware toedracht.

Hoe reageerde de NZa op de berichtgeving n.a.v. het dossier van Arthur 

Gotlieb? Eerst door te zwijgen, dan door te ontkennen dat er iets aan 

de hand was, daarna door de medewerker postuum aan te vallen en te 

jokken. Hij had met zijn informatie naar hen moeten komen (terwijl hij een 

paar jaar lang het management op de hoogte stelde), hij had het moeten 

melden in een speciale commissie, waarvan hij deel uitmaakte. Maar het 

management had hem juist (als pesterij?) deelname aan die commissie 

verboden. Het patroon van Verstoppen, Ontkennen, Jokken en Aanvallen 

was overduidelijk.  

Reacties op publicaties

Na de publicaties in NRC kwamen er veel reacties van lezers die zich 

herkenden in de manier waarop Arthur Gotlieb was behandeld. En van 

lezers die de marktwerking in de zorg hekelden waarin de aandacht van 

artsen wordt opgeslokt door management, administratie en reclame en 

waarin onzinnige eisen worden gesteld aan zorgverleners.

De Tweede Kamer stelde vragen aan de minister over de NZa. Na verdere 

publicaties over het reis- en declaratiegedrag van de bestuurders stapten 

twee bestuurders van de NZa op.   

 Op veel fronten (kerntaken, 
bedrijfsprocessen, intern en 
extern gedrag) was het mis bij de 
NZa. Had de NZa al jaren geleden 
de DURF-methode toegepast, 
dan had het veel zaken eerder 
rechtgezet en was het nooit zo 
ver gekomen.
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‘Gaap... Ik moet opschieten  
met m’n ontbijt, de open asiel  

dagen beginnen zo’

Hoofdstuk 06
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HOOFDSTUK 06

       Stap 5 toegelicht:  

Het proces van 
     nieuws maken 

NIEUWS MAKEN 

De eerste vier stappen 
leveren een schat aan 
feiten op. Daarmee maak je 
positief nieuws. Maar ook 
negatieve zaken breng je, 
waarbij je vertelt wat eraan 
wordt gedaan. Het nieuws 
bestaat uit feiten en niet uit 
‘beeldvorming’-verhalen. Een 
‘nieuwsmanier’ van denken 
is vereist. Stel vragen als: 
wat, hoe en waarom doet de 
organisatie bepaalde dingen. 
Dan komen de verhalen die 
vertrouwen kweken vanzelf. 
Het ene nieuws is verbonden 
met het andere. Blijf met 
nieuws komen en blijf zo de 
organisatie legitimeren. 

  Het kattenprobleem
Deze casus betreft het verhaal van Mattheus Bleijenberg, destijds 

woordvoerder bij de Dierenbescherming. Mattheus: ‘De Landelijke 

Dierenbescherming berekent elk jaar hoeveel honden en katten er in 

de Nederlandse asielen belanden en hoeveel er daarvan herplaatst 

worden. Naast diverse ontwikkelingen en statistieken, worden ook deze 

zogenaamde asielcijfers jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. Toen 

ik een aantal jaarverslagen doornam, viel mij op dat het aantal katten 

ieder jaar toenam. En ook het aantal katten dat ingeslapen werd, 

bleef stijgen. Voor mij een reden om aan de bel te trekken. Laten we de 

cijfers dit jaar voor het eerst eens niet in ons jaarverslag verstoppen, 

omdat we bang zijn voor kritische vragen, riep ik op de afdeling. Nee, 

we draaien het totaal om. Laten we het juist als een kans zien en dit 

jaarverslag als nieuwsmiddel inzetten en er zelfs een persconferentie 

over organiseren in Nieuwspoort en alle pers uitnodigen die interesse 

heeft in deze ontwikkeling’. Het kostte veel overtuigingskracht, maar 

er kwam een persconferentie. De cijfers werden opeens landelijk 

nieuws. RTL nieuws, NOS journaal, AD (voorpagina), Telegraaf 

(voor pagina), Trouw deden verslag plus tientallen regionale kranten 

en radio programma’s. ‘Het kattenoverschot werd nu ineens een 

maatschappelijk probleem. We wisten wat ons te doen stond als 

dierenbescherming en de boodschap die we moesten communiceren 

was niet meer zo moeilijk: ‘Als je een kat neemt, ga naar het asiel!’ 

De open asieldagen stonden hierna in het teken van de kat. In één 

weekend plaatsten we er 7500! Vervolgens werden we elk jaar rond de 

periode dat het jaarverslag uitkwam, gebeld door media of de nieuwe 

cijfers alweer bekend zijn…’, aldus Bleijenberg. 
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Deze casus is een mooi voorbeeld van hoe het proces van nieuws maken in feite 

de richting bepaalt die je op moet. Door een kleine twist te geven aan de cijfers, 

gebruik te maken van een e!ectieve nieuwsmanier (namelijk resultaten uit 

onderzoek) en de gegevens proactief in te zetten, wist de Dierenbescherming 

volop in het nieuws te komen, en dat jaren lang! En nog veel belangrijker: het gaf 

richting aan de publieke agenda die de Dierenbescherming moest hanteren. Geen 

marketingcampagne kan meer e!ect hebben, en geen marketingcampagne kan 

een organisatie zo als autoriteit neerzetten. 

Bij het proces van nieuws maken kun je niet alleen op onverwachte onderwerpen 

en mogelijkheden stuiten, je kunt daardoor ook zelfs inzien dat er een nieuw 

(maatschappelijk relevant) product gemaakt moet worden. Een sterk voorbeeld 

hiervan is het chocoladeverhaal van Teun van de Keuken. 

Even wennen
Niet alleen bij de Dierenbescherming doen zich nieuwskansen voor, bij vrijwel 

alle organisaties kunnen dagelijkse onderwerpen tot neutrale of zelfs positieve 

media-aandacht leiden. Meestal worden onderwerpen die kans maken om nieuws 

te worden niet of nauwelijks opgemerkt. En dat is niet zo vreemd, want de 

doorsnee communicatiespecialist, hoe ervaren deze ook is, heeft vaak weinig tot 

geen journalistieke bagage. De gedachte is: nieuws maak je toch niet zelf, daar 

zijn journalisten voor en die zijn voornamelijk uit op slecht nieuws. Het goede 

nieuws is dat nieuws alles kan zijn en in feite iedereen het kan maken. Je moet 

alleen door krijgen met welke ingredienten je  verhalen nieuwswaardig maakt.

Wat is nieuws?
Voordat je gaat nieuws maken kun je je afvragen: wat is nieuws eigenlijk? Wat 

interesseert de journalist? Waarom besluit hij ergens aandacht aan te besteden? Of 

  Eerlijke chocolade van Tony
Teun van de Keuken was een van de makers van het televisieprogramma de ‘Keuringsdienst van Waarde’ en 

‘De Slag om Nederland’. Hij riep een aantal jaar geleden de hulp in van advocaat Michiel Plesman en gaf zich 

aan bij justitie, omdat hij door het kopen van een bepaald merk chocola zich mede schuldig had gemaakt aan 

crimineel gedrag. Hij wilde hiervoor veroordeeld en gestraft worden. Voordat hij deze chocola had gekocht, 

had hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de herkomst en zo had hij onder meer ontdekt dat er sprake was 

van slavernij, kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden op de cacaoplantages. Voor chocolafabrikanten 

een vervelende casus. Als het tot een veroordeling komt, wordt het eten van chocola opeens riskant. Van de 

Keuken, die tot de dag van vandaag niet in de gevangenis is beland, haalde met deze actie regelmatig de 

media en hield hiermee in feite iedereen die hij bereikte met dit nieuws een spiegel voor. Door de vele reacties 

en beweging die de actie veroorzaakte, werd op een gegeven moment besloten, onder het motto ‘If you can’t 

beat them, join them’, om een eigen ‘slaafvrije chocolade’ te produceren. Repen chocolade van het merk Tony 

Chocolony zijn nu in vele smaken overal in Nederland te koop. En ze smaken lekker!  
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gaat het alleen om wat de groep mensen interesseert die deze journalist bedient? 

Is de journalist ook degene die bepaalt wat nieuws is? En zijn er criteria die (zo ja, 

welke?) de nieuwswaarde van een gebeurtenis bepalen? Binnen welk raamwerk 

kun je werken als je door middel van nieuws maken publiciteit wilt krijgen? 

Onder het begrip ‘nieuws’ kan veel vallen. Enkele definities die worden gebruikt: 

> 1. Bericht(en) over iets dat nog onbekend is. 2. Bericht, tijding: goed nieuws, 

slecht nieuws; in het nieuws zijn, in de publieke belangstelling staan.  

3 (radio, tv) nieuwsbulletin, journaal (www.vandale.nl/woordenboek)

> Berichten over belangrijke dingen die kortgeleden gebeurd zijn  

(www.woorden.org). 

> Een uitzending in de media waarin berichten over actuele ontwikkelingen 

worden verspreid aan het publiek (www.wiktionary.org).

> Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dus-

ver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een 

recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. 

Nieuws kan echter ook betrekking hebben op een ‘inlichting’ uit het 

verleden die niet eerder als zodanig is ontsloten voor een brede kring van 

belangstellenden (nl.wikipedia.org).

Nieuws in de betekenis van ‘nieuwsbericht’ levert nogal brede definities op. 

Na een uitgebreide surftocht op het internet en een leesexpeditie in boeken 

die gespecialiseerd zijn in media, PR en voorlichting, valt te concluderen dat er 

in elk geval voor nieuwsmakers geen bevredigende definitie bestaat van het 

begrip nieuws. We zijn wel diverse uitspraken hierover tegengekomen. Voor de 

liefhebbers is een selectie gemaakt ter inspiratie:

‘Wanneer een hond een man bijt is het geen nieuws 
omdat het vaak gebeurt. Maar als een man een hond 
bijt, is het wel nieuws.’ 
John B. Bogart

‘Nieuws is onverwacht, buitengewoon  
en abnormaal, binnen een raamwerk van  

wat verwacht, gewoon en normaal is.’ 
Van Ginniken

‘Nieuws is datgene dat afwijkt van het gangbare, 
bij het publiek nog onbekend is en door de redactie 
belang rijk genoeg gevonden wordt om aan het 
publiek bekend te worden gemaakt.’  
Charles Groenhuijsen en Ad van Liempt
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‘Nieuws zegt niets over de werkelijkheid, maar alles 
over de vooringenomenheid van de journalist.’ 

Jan Tromp

‘Het nieuws dat wij vernemen is niet een reflectie van 
wat er in de wereld gebeurt, het is een selectie en 
interpretatie van deze wereld.’ 
Walter Lippman

‘Nieuws is niet wat er gebeurt, maar wat  
iemand zegt dat er gebeurt of zal gebeuren.’ 

Leon Sigal 

‘Nieuws is showbusiness.’ 
Joris Luyendijk

‘Van het begrip nieuws bestaat geen  
objectieve definitie. Het is een tijd-, plaats-  

en vooral persoonsgebonden begrip.’  
Charles Huijskens en Dig Istha
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Criteria nieuws
Ook al is er geen eensluidende definitie van nieuws te geven en zijn er geen 

harde criteria te formuleren, valt er wel wat te zeggen over enkele aspecten van 

het nieuws. 

> Gebeurt iets veraf of dichtbij: een monument dat in een oorlogsgebied 

wordt opgeblazen is in Nederland meestal geen groot nieuws; het opblazen 

van het Monument op de Dam wel. 

> Wijkt iets af van het normale: een kind dat even aan de aandacht van een 

ouder ontsnapt is geen nieuws; een zesjarig kind dat de kuierlatten neemt en 

zelf met de trein van Maastricht naar Amsterdam gaat wel.

> Is het actueel? In 2014 is de oorlog in Oekraïne actueel, de Tweede 

Wereldoorlog niet.

> Is het actueel te maken? In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak. Dat is aanleiding om over deze oorlog te berichten.

> Is iets belangrijk? Een paar ongelukken op een kruispunt in een dorp is voor 

de landelijke pers geen nieuws, voor het plaatselijke huis-aan-huisblad wel. In 

hoeverre iets belangrijk is, hangt ook af van het overige nieuws. Het overlijden 

van oud-wielrenner Gerrie Knetemann door een hartstilstand tijdens een 

wieler training, zou normaal gesproken landelijk voorpaginanieuws zijn 

geweest. Dat werd het niet, want die dag, 2 november 2004, werd het nieuws 

gedomineerd door de moord op filmmaker en columnist Theo van Gogh.

> Gebeurt iets voor de eerste keer? Het uitbrengen van de eerste smartphone 

was nieuws.

> Wordt het een hype? Als veel mensen tijdelijk meedoen aan een nieuwe 

trend is dat nieuws, zoals in 2014 het meedoen aan de Ice Bucket Challenge 

voor de spierziekte ALS.

> Is het omvangrijk? Honderdduizend mensen die een festival bezoeken is 

nieuws.

> Is het duidelijk, makkelijk te begrijpen? Als het te ingewikkeld is pakken 

media het niet op. Veel wetenschappelijk en juridisch nieuws wordt daarom 

versimpeld weergegeven (soms tot ergernis van wetenschappers en juristen).

> Is het maatschappelijk relevant? Een aanpassing van het zorgstelsel is nieuws.

Andere aspecten: Is het een incident? Is het onverwacht? Gaat het om een 

bekend persoon? Betreft het ‘human interest’? Heeft het emotie? Heeft 

het gevolgen voor de belangstellende? Past het in het denkbeeld van de 

belangstellende? 

Voor TV geldt nog: Is beeld beschikbaar? Als er geen beelden van zijn, wordt het 

lastig voor nieuwsredacties om er aandacht aan te besteden.

Dit is geen uitputtende opsomming van aspecten van het nieuws. Er zijn er nog 

meer. Het is ook niet zo dat nieuws per definitie negatief is, zoals vaak wordt 

gesteld. Wel is een negatieve gebeurtenis vaak eerder nieuwswaardig dan een 

positieve gebeurtenis. Dat er vliegtuigen opstijgen is geen nieuws, dat er een 
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crasht wel. Nieuws plant zichzelf voort, want een bericht of uitgebreid verhaal 

dat bijvoorbeeld de ochtendkrant haalt, kan ervoor zorgen dat er weer nieuws op 

volgt in de middagkranten en de radio-en televisienieuwsrubrieken. Journalisten 

maken een selectie en interpretatie van wat er in de wereld gebeurt. Een 

gekleurde werkelijkheid, omdat de journalisten die deze selectie toepassen en de 

gebeurtenis interpreteren, verschillen in hun culturele achtergrond, hun waarden 

en normen en hun belevingswereld. Volledige objectiviteit in de berichtgeving 

bestaat niet. Door het toepassen van hoor en wederhoor en het controleren 

van feiten, wordt zoveel mogelijk naar objectiviteit gestreefd. Ook hebben 

journalisten een scherp oog voor het onderscheid tussen feiten en meningen.

Nieuws kan alles zijn 
Bij nieuws gaat het in ieder geval om het verspreiden via massamedia (inclusief 

sociale media) en bovengenoemde aspecten. Als nieuwsmaker kun je daarvan 

profiteren. Nieuws heeft meerdere invalshoeken. Nieuws hangt af van de 

persoon. Wat voor de één een drama is, laat de ander koud. Nieuws creëer 

je door in een gele smoking op een bruiloft te verschijnen waar de dresscode 

black and white is. Nieuws is het eerste schaap dat over de dam is. Nieuws 

hoeft niet per se een reportage te zijn in het journaal, drie regeltjes in een 

verenigingsblad kunnen uiteindelijk tot een parlementaire enquête leiden. 

Nieuws is een boemerang die vroeg of laat terugkomt. Nieuws kan het verleden 

zijn dat komt bovendrijven. Nieuws is soms een proefballon. Nieuws kan een 

waakhond zijn waarvoor iedereen bang is, die niet doet wat hij zegt of niet zegt 

wat hij doet. Nieuws kan een foto zijn van je kind tussen een kudde schapen 

die je met je iPhone maakt tijdens een fietstocht op vakantie. Nieuws is een 

bekende kinderboekenschrijver strikken voor de jury van een poëziewedstrijd 

die je hebt bedacht. Nieuws is recycling door twee keer in twaalf maanden tijd 

met dezelfde informatie de voorpagina van een landelijk dagblad te halen. 

Nieuws is het presenteren van een nieuwe dienstverlening of het verbeteren 

van een bedrijfsproces. Nieuws is dat ene leuke feit dat je hebt ontdekt binnen 

je organisatie, nieuws is het aanpassen van gedrag van de organisatie. Nieuws 

is ook het eerlijk opbiechten van fouten die de organisatie heeft gemaakt 

of resultaten die anders zijn uitgepakt dan verwacht. Door er oplossingen 

tegenover te zetten, krijg je weer nieuw nieuws. 

Besef dat ook jij nieuws kunt maken, wees 
creatief en, héél belangrijk, wees niet bescheiden 
en spring eruit door gewoon te durven!
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In de huid van de journalist
Ga je op zoek naar nieuwswaardige feiten in je organisatie, dan kun je gebruik 

maken van de genoemde aspecten van nieuwsberichten. Maak dan ook alvast 

gebruik van de W- en H-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe, hoeveel, 

hoe vaak etc. Bij het opstellen van een nieuwsbericht gebruik je dezelfde vragen. 

Je begint altijd met de antwoorden op de wie of wat, waar en wanneer-vragen, 

en je vervolgt met antwoorden op de verdere vragen. Wil je meer weten over het 

nieuws maken, dan zijn er voldoende cursussen en vakboeken voorhanden die je 

daarbij op weg helpen.

Nieuwsberichten plaatsen
Je kunt allereerst het nieuws op je eigen website plaatsen of gebruiken voor 

andere mediadragers die je zelf inzet. Door het proactief aan te bieden aan 

journalisten of door het via social media te verspreiden, kan je bereik ongekend 

groot worden. Uiteraard kun je de landelijke media niet elke week met een 

persbericht stalken, dat werkt averechts. Wanneer het écht meezit, haal 

je twee keer per jaar het journaal, een radio- of televisienieuwsrubriek op 

prime time of de voorpagina van een goed gelezen dagblad. Er zijn honderden 

mediadragers in Nederland met een groot bereik. Onderschatting van deze 

media is een doodzonde. Neem de huis-aan-huisbladen en de websites van deze 

bladen die steeds meer in opkomst zijn zoals dichtbij.nl. Denk aan vakbladen, 

bedrijfsbladen, allerlei magazines, webzines, lokale en regionale nieuwssites 

en de diverse digitale en papieren nieuwsbrieven. Er zijn bijna driehonderd 
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lokale radio- en televisiestations in Nederland! Wanneer je het slim en creatief 

aanpakt, kun je elke week mediadragers zover krijgen dat ze over jou berichten. 

Het aantal mensen wat je daarmee bereikt, is onvoorstelbaar.

Waarom nieuws maken?
De stappen 1 tot en met 4 van DURF zijn gelinkt aan het nieuws maken. Je kunt 

dus ook een van de eerste vier stappen doen en dan meteen naar het onderdeel 

‘nieuws maken’ gaan (al is het wel handig om de andere stappen ook dan te 

bekijken, desnoods door alleen achter je bureau wat op papier te zetten). Wil 

je optimaal van DURF profiteren, dan doorloop je alle stappen. Nieuws maken 

is een onmisbaar onderdeel van de DURF-aanpak. Je zou je kunnen afvragen: 

‘Waarom? Een paar artikelen of televisieprogramma’s meer of minder, gaan 

toch niet het verschil maken?’ Het antwoord daarop is: nee, dat klopt. Maar het 

proces van ‘nieuws maken’ zorgt voor een aantal positieve e!ecten:

> Natuurlijk is wel degelijk alle positieve (en overigens ook neutrale) aandacht 

meegenomen.

> Je verzamelt onderwerpen die per definitie (maatschappelijke) relevantie 

hebben. Hier moet je als organisatie wat mee doen. Er zijn altijd groepen 

mensen die belang hebben bij deze informatie; de kans dat de informatie 

bepaalde groepen mensen bereikt is groot. En vergeet de belangstellenden 

niet, die de informatie verder verspreiden. Deze verhalen vormen de 

basis van het creëren van vertrouwen. Niets is geloofwaardiger dan een 

actueel en realistisch verhaal verteld door een ander (via gedrukte media, 

radio- of televisieprogramma’s, nieuwssites of sociale media). Zelfs als 

deze informatie niet meteen wordt opgepikt door journalisten of andere 

belangstellenden, kun je de informatie nog wel kwijt op je eigen website. 

Op het moment dat er iets speelt, kun je verwijzen naar de website en laten 

zien dat je altijd al eerlijk de juiste feiten gaf. Nieuws kan namelijk een lange 

incubatietijd hebben, dat is afhankelijk van het onderwerp en wat er in de 

wereld gebeurt.

> Tijdens het onderzoeken van de organisatie komen onverwachte 

nieuwswaardige feiten naar boven. Dit levert nieuwsberichten op waar je 

nooit eerder aan had gedacht.

> Door het nieuws maken ben je tegelijkertijd bezig de organisatie te 

legitimeren. Op basis hiervan en door de samenwerking die daarvoor nodig 

is met de buitenwereld (journalisten, klanten en andere belangstellenden), 

bouw je een relatie op met wederzijds vertrouwen. Vooral ook omdat 

niet alleen positief nieuws wordt gegeven, ook de tekortkomingen van de 

organisatie worden verteld. Mocht er een crisis uitbreken dan ben je voor de 

buitenwereld de gesprekspartner die te vertrouwen is en die dus ook in deze 

crisissituatie met de juiste feiten naar buiten komt. 

> Door het DURF-proces wordt iedereen in de organisatie zich bewust van 

de glazen kooi. Men beseft de relatie van de producten/diensten, de 
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bedrijfsprocessen en het gedrag (positief en negatief) tot de buitenwereld. 

Hierdoor ontwikkel je communicatiebewustzijn bij medewerkers en het 

vermogen om steeds alle aspecten van de organisatie te corrigeren en te 

verbeteren

> Door de samenwerking met bestuurders, managers en medewerkers is 

er positief nieuws te vertellen. En dat leidt weer tot een goed gevoel bij 

iedereen in de organisatie, waardoor men nog enthousiaster doorgaat met de 

volgende DURF-ronde etc.

De rol van de journalist
Het medialandschap verandert, de functie van journalisten ook. Zij zullen straks 

steeds minder vaak zelf het nieuwsverhaal maken en bedenken, maar steeds 

meer gaan duiden en commentaar geven. Meerdere experts voorspellen dat al 

degenen die aandacht hopen te krijgen in de media, denk aan bewindslieden, 

deskundigen, bestuurders en woordvoerders van (semi)publieke organisaties 

en commerciële bedrijven, dat steeds meer gaan doen met behulp van hun 

eigen kanalen. Via social media en zoek- en alertdiensten zullen ze daarmee 

hun publiek bereiken. Journalisten zullen ook van deze kanalen gebruik maken. 

Misschien wel het meest aansprekende voorbeeld van nieuws maken via een 

eigen kanaal is Coca Cola, een van de grootste marketingmachines ter wereld. 

Het bedrijf is van zijn oude geloof afgestapt, in elk geval wat de website betreft. 

Deze is namelijk van een gangbare site die informatie biedt en zich als organi-

satie zo positief mogelijk presenteert, omgebouwd naar een soort van nieuws-

bulletin waar hoofdzakelijk nieuws, opinies en interviews worden aangeboden. 

De site doet veel eerder denken aan een blog. De Coca-Cola Journey, zoals de 

site nu heet, is bedacht, ingericht en gebruiksvriendelijk gemaakt met behulp 

van de ervaring en denkkracht van (hoe kan het ook anders…) journalisten! Nog 

een mooi voorbeeld, wat dichter bij huis, is de Hema. Deze winkelketen heeft 

ook een blog geopend en zet in op bloggers die interesse hebben voor beauty en 

mode, wonen, eten en drinken en fotografie. Iedereen mag zich aanmelden, de 

selectie vindt wel plaats door de HEMA. Overigens, we hebben al vaker gezegd 

dat je zelf met de tekortkomingen van de organisatie moet komen. Andersom 

geldt natuurlijk ook, je kunt reageren als een ander een tekortkoming vertoont. 

Als een journalist bijvoorbeeld het hoor en wederhoor niet toepast of feiten 

weglaat en verhalen de wereld in slingert die een verkeerd beeld geven van de 

werkelijkheid, dan mag je natuurlijk de journalist hierop aanspreken.
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‘Wist jij dat papa 
transparant is,
integer met 
een hele hoge 
accountability?’

Hoofdstuk 07
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HOOFDSTUK 07

Sluiertaal en 
      gebakken  
lucht-kwalificaties 

HELDER TAALGEBRUIK 

Let bij alle stappen die je zet 
op het taalgebruik. Houd 
je aan de feiten en bedenk: 
het is wat het is. Schrijf je 
bevindingen bij iedere stap in 
heldere taal op. Dit vormt een 
goede basis voor de teksten 
die je later gaat produceren. 
Bij het opstellen van 
nieuwsberichten en andere 
teksten kun je de feiten op 
diverse manieren presenteren, 
maar pas op dat je ook dan 
geen sluiertaal of gebakken 
lucht-kwalificaties gebruikt.

Nog mooier en ingewikkeld!
“Leiderschap om te zorgen voor inspiratie die tegelijkertijd persoonlijk is en toch 

gedeeld wordt. Binnen de structuur van het beleidsprogramma willen we dat 

horizontaal en verticaal dichter bij elkaar brengen”. 

“In de binnenstedelijke herprioriteringsopgave zullen de leisurefuncties een 

transitie ondergaan”. 

Als je beide teksten meteen begrijpt, ben je waarschijnlijk een doorgewinterde 

politicus. Maar niet alleen in teksten van gemeentes kom je wollig, verhullend 

taalgebruik tegen. Het is een kwaad dat overal voorkomt. 

Bij bijna alle organisaties wil men de zaken mooier voorstellen dan het is. Tel 

daar het eerder genoemde wensdenken bij op, giet in deze cocktail ook nog 

eens een onbeheersbare behoefte om eenvoudige zaken nodeloos ingewikkeld 

te maken, en dan krijg je verhullend taalgebruik (sluiertaal), dat ook nog eens 

rijkelijk is gevuld met gebakken lucht-kwalificaties. Deze taal maakt discussies 

en gesprekken nodeloos ingewikkeld en verduistert en versluiert datgene 

waar het werkelijk over moet gaan. Problemen heten modieus ‘uitdagingen’, 

‘geïntegreerde aanpak’ is jargon voor een complexe oplossing. Denk verder aan 

termen als ‘burgerparticipatie’ waarmee eigenlijk wordt bedoeld dat de burgers 

voor de bezuinigingen moeten opdraaien, ‘mensen die dicht bij een corporatie 

staan’, in plaats van ‘huurders’, ‘cliënten’ in plaats van ‘patiënten’, ‘negatieve 

associaties’ als vervanging voor slechte ervaringen, en ‘alle neuzen dezelfde 

kant op’ in plaats van een van de belangrijkste basisprincipes die we steeds 
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meer uit het oog verliezen, namelijk samenwerking. Het zijn slechts enkele 

voorbeelden. Als je websites gaat bekijken en goed leest wat er staat, zul je een 

onvoorstelbare hoeveelheid van dit soort termen tegenkomen. Als je merkt dat 

hiervan sprake is, is dat een slecht teken.

Naast sluiertaal worden kwalificaties gebruikt die geen mens van vlees en 

bloed over zichzelf in gezelschap zou vertellen. Niemand zegt op een feestje: 

ik ben open, transparant, duurzaam, mijn accountability is groot, ik ben 

resultaatgericht, eerlijk, respectvol en verantwoordelijk. Organisaties doen dat 

echter wel, op ongegeneerde wijze en vrijwel allemaal in gelijke bewoordingen. 

Ook de ronkende kwalificaties onder de kopjes kernwaarden, visie en missie, 

toont de wereld slechts hoe ver de organisatie van de werkelijkheid en de reden 

van het bestaan is afgeraakt. Denken degenen die opdracht geven om dit 

soort proza te produceren nu werkelijk dat er één twijfelende klant of kritische 

journalist zich erdoor laat overtuigen? Een organisatie die dit soort kwalificaties 

gebruikt, heeft geen duidelijke visie. Voor de liefhebbers is er een tour gemaakt 

langs sites van diverse (semi)publieke organisaties en zijn er drie voorbeelden 

uitgekozen. Een lastige keuze omdat een grote hoeveelheid sites in aanmerking 

komt. Dat levert de volgende voorbeelden op, gevonden onder het kopje ‘visie’ 

of ‘missie’ (de naam van de organisaties is weggelaten):

  Voorbeeld van webtekst 1
xx heeft hart voor wonen. Om de klanten van nu en in de toekomst prettig en betaalbaar te laten wonen, is 

zij agendastellend, onder nemend en solidair.

Als een van de grootste woningcorporaties neemt zij het voortouw. We maken ons hard voor de vitale wijk 

en initiëren samenwerking. Als bestaande regels ons belemmeren om ons werk goed te doen, stellen wij ze 

ter discussie. Het liefst mét medestanders. Maar desnoods roeien we tegen de stroom in.

We nemen verantwoorde risico’s. Niet te grote risico’s, want de uitvoering van de maatschappelijke taak 

mag niet in gevaar komen. Maar ook niet te kleine. Want voor het vitaliseren van wijken en de grote vraag 

naar meer en betere woningen is veel geld nodig.  

  Voorbeeld van webtekst 2
Al sinds de oprichting in 1880 staat xx voor een onderscheidende 

manier van wetenschap toepassen. Het is een open organisatie, die 

sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen 

om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van 

onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat 

ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, 
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Top 25 Gebakken lucht-kwalificaties
In de bovenstaande voorbeelden zijn fragmenten uit de tekst gehaald die in 

werkelijkheid nog veel langer zijn. De ronkende zinnen waarmee men zichzelf 

promoot, spreken voor zich. Het lijkt wel alsof er een soort standaardconcept 

is ontwikkeld waarvan iedereen gebruik maakt. Vergelijkbaar met teksten die 

in vacatures worden gebruikt. Er is allesbehalve sprake van een simpele en 

concrete manier van uitleggen waar deze organisaties nu werkelijk voor staan. 

Als je solidair bent, open of verantwoordelijk, dan is het misschien sterker door 

het gewoon te laten zien. Of eventueel voorbeelden als bewijs daarvan op je 

website te zetten. Het woord ‘waarde(n)vol’ is leuk bedacht, maar wat wordt 

daar in hemelsnaam mee bedoeld? Het woord hoort in het rijtje sluiertaal thuis. 

  Voorbeeld van webtekst 3
Als hogeschool zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan onze studenten. 

Wie bij xx studeert kan rekenen op inhoudelijk en waarde(n)vol hoger beroepsonderwijs. We zijn een 

gastvrije hogeschool, die op de menselijke maat is geschoeid en dichtbij haar studenten wil staan. De 

opleidingen zijn stevig aan de maat, dat wel, maar wel met een goede begeleiding zodat studenten 

zich thuis kunnen voelen. We bieden ze ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te bereiden op een 

verantwoorde beroepsuitoefening met een respectvolle kijk op de maatschappij.

Om met ons onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening waarde toe te voegen aan de 

samenleving, hebben we gekozen voor een kernthema en drie hoofdthema’s. xx kenmerkt zich als een 

waarde(n)volle hogeschool. Er is meer dan alleen het beroep waar je voor leert. Persoonlijke ontwikkeling 

en personal leadership maken deel uit van ons curriculum. De drie hoofdthema’s zijn: creatieve economie, 

de gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met 

het MBO, het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld. Samenwerken is wat ons 

betreft het nieuwe concurreren.  

verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. xx is ambitieus in 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en 

open communicatie van ideeën. xx staat voor universele universitaire 

waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam 

komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en 

commercie. De basisfilosofie van de xx uit zich in drie kernwaarden die 

als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en 

studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze 

waarop deze organisatie excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De 

kernwaarden van de xx zijn: verantwoordelijk, open en persoonlijk.  
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Een belangstellende, ongeacht opleiding, sociale status of levenservaring, 

voelt de geloofwaardigheid van teksten feilloos aan. Over een journalist die een 

dergelijke tekst leest maar niet te spreken.

Veel organisaties willen zich op een menselijke manier presenteren. Ze 

gebruiken daarom kwalificaties die mensen over zichzelf zouden kunnen 

zeggen. De organisaties hanteren echter grote nietszeggende woorden waarvan 

de meeste niet door mensen worden gebruikt, waardoor de geloofwaardigheid 

juist afneemt. 

Hieronder een top 25 van ‘gebakken lucht-kwalificaties’. Ga zelf maar eens 

googelen op sites van organisaties en je zult keer op keer dit soort termen 

tegen komen. Bij voorkeur niet gebruiken op zakelijk overleg met collega’s 

en al helemaal niet op feestjes en barbecues. En haal ze ook zo snel mogelijk 

van de site en uit andere relevante communicatiemiddelen. Dat komt de 

geloofwaardigheid ten goede.

Top 25 Gebakken lucht-kwalificaties

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

accountability 

midden in de samenleving 

evenwichtig 

onderscheidend  

kritisch 

ambitieus 

aantrekkelijk 

behulpzaam 

eerlijk 

deskundig 

betrouwbaar 

betrokken 

verantwoordelijk

integer 

loyaal 

zorgvuldig 

respectvol 

transparant 

maatschappelijk verantwoord 

innovatief 

duurzaam en groen 

toegankelijk 

de klant centraal stellen 

relevant 

vitaliteit



81H.07  Sluiertaal en gebakken lucht-kwalificaties

‘Voorspellen is 
erg moeilijk, vooral 

als het om de 
toekomst gaat.’

Atoomfysicus Niels Bohr
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HOOFDSTUK 08

DURF MAAKT HET 
VERSCHIL 

Veel communicatiemethoden 
richten zich op beeldvorming. 
Met DURF geef je de feiten 
weer. Het is wat het is. 
Door de stappen van DURF 
te doorlopen wordt de 
organisatie omgevingsbewust 
en past die de producten/
diensten, bedrijfsprocessen en 
het gedrag aan. Door daarover 
nieuws te gaan maken, 
legitimeert de organisatie zich 
en ontstaat er vertrouwen bij 
de belangstellenden. 

Tegenstrijdige geluiden
Het zijn roerige tijden, wat is er aan de hand in communicatieland? Aan de ene 

kant wordt gesteld dat de communicatieprofessional het moeilijk heeft, aan 

de andere kant wordt benadrukt hoe belangrijk het communicatievak nu is. 

Veel communicatieprofessionals klagen over het feit dat ze, als er beleid of 

belangrijke besluiten worden gemaakt, niet op tijd worden aangehaakt in het 

proces dat eraan vooraf gaat. En als je dat niet bent en je ook niet de laatste 

feiten weet, loop je altijd achter de feiten aan. Communicatieprofessionals 

blijven (in de ogen van anderen) toch vaak de dames en heren die vooral moeten 

communiceren over besluiten. En als er zaken niet de gewenste kant dreigen op 

te gaan, dan ligt dat volgens de directie niet aan het genomen besluit, maar aan 

de communicatie daarover.

Er zijn voldoende boeken en artikelen in vaktijdschriften over geschreven, 

boordevol met inzichten en ook praktische handvaten, hoe de nieuwe 

communicatieprofessional meer op strategisch niveau te laten opereren om 

zo een vergaderstoel in de boardroom te bemachtigen. Tot nu toe voor velen 

die we spreken tevergeefs of nog veel te weinig naar hun zin. Verder is de 

communicatieafdeling een van de eerste waar wordt bezuinigd, omdat de 

waarde van zo’n afdeling lastig is uit te drukken in geld. Bij de overheid, maar 

ook in de (semi)publieke sector, waar door de economische recessie de afgelopen 

jaren klappen zijn gevallen, zijn communicatieafdelingen in omvang verminderd. 

Deze ontwikkelingen staan haaks op de constatering dat het communicatievak 

intussen een complete sector is, waarin tientallen specialisten rondlopen. De 

beroepsgroep heeft een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, waar niemand 

nog omheen kan. Er liggen kansen genoeg om je als communicatieprofessional 

te laten zien. Je moet alleen zelf de zaken anders durven aanpakken. De DURF-

methode biedt iedere communicatieprofessional de kans om een waardig 

gespreks partner van de directie te worden (of dat nu op een permanente 

vergaderstoel in de boardroom is of niet).

       Wat is er aan de hand in 

communicatieland?



84 DURF-communicatie

Drie trends
Het mag duidelijk zijn dat door de onophoudelijke lijst van incidenten het ver-

trouwen van mensen in organisaties wordt geschaad. En dat belang stellenden 

dankbaar gebruik maken van e!ectieve communicatie middelen om organisaties 

op het matje te roepen. Je hoeft geen universitaire studie te hebben gevolgd om 

daaruit te concluderen dat de huidige methodieken tekortschieten. Betteke van 

Ruler, emeritus hoogleraar corporate communicatie en communicatiemanage-

ment, constateert in haar boek Communicatie NU (2013) drie trends die er voor 

zorgen dat bedrijven het met de traditionele manier van communiceren niet 

meer redden en dat het communicatievak volledig op z’n kop gaat. 

De eerste trend is de zogenaamde vertrouwenskwestie. Marktgerichte producten 

en diensten en consistent beleid zijn voor iedere organisatie uiteraard voor-

waarden, maar volgens Van Ruler geen garantie voor overleving. Daarvoor moet 

het beleid en de handel en wandel van de organisatie betrouwbaar, geloof-

waardig en rechtvaardig worden gevonden.
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De volgende trend is van o!ine naar online. Organisaties kunnen het zich niet 

meer veroorloven te denken dat zij de initiator en regisseur van berichtgeving 

zijn. Organisaties zullen dus veel meer moeten gaan luisteren. Marketing-

communicatie en corporate communicatie zullen steeds meer versmelten.

De derde trend laat zien hoe organisaties communicatiever (moeten) worden. 

Organisaties die voortdurend werken aan hun legitimatie, die stelselmatig 

bouwen aan de verbinding met hun omgeving en die 24/7 verbonden zijn met 

wat er leeft in de onderstroom. Je moet dus verantwoorden wat je doet. De 

credits moet je eerst verdienen. Je moet eerst geven voordat je wat terugkrijgt. 

Van Ruler heeft inmiddels behoorlijk beweging gebracht in vernieuwing, want 

nog niet zo lang geleden bracht zij de Reflectieve Communicatie Scrum onder 

de aandacht. Een bestaande methodiek, maar nu toegepast op communicatie. 

In deze aanpak maakt zij duidelijk dat communicatieprofessionals flexibeler 

moeten worden, meer moeten uitgaan van het nu en sneller moeten reageren 

op veranderingen in de buitenwereld. De methode die daarop volgde, ‘Het 

strategisch communicatieframe’ ontwikkeld door Van Ruler samen met Frank 

Körver, sluit daar bij aan. In deze praktische methode heb je een helder en 

concreet houvast om de juiste strategische keuzes te maken bij een bepaald 

plan, initiatief of project. Je maakt hierbij gebruik van acht stappen (de auteurs 

noemen het bouwstenen). 

Deze stappen zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Het 

doorlopen van alle stappen, en de informatie die je hierdoor verzamelt, geeft 

je uiteindelijk de mogelijkheid om het gehele (krachten)veld veel beter te 

overzien. De stappen ‘interne situatie’ en ‘externe situatie’ laten zien dat naast 

een heldere kijk op wat er allemaal in je eigen organisatie speelt, je ook de 

buitenwereld moet binnenhalen. Dit is noodzakelijk om te weten welke kansen 

en gevaren aanwezig zijn als je keuzes maakt. 

De genoemde drie trends en twee communicatiemethoden sluiten aan bij de 

DURF-methodiek. Ook voor ons staat het klassieke communicatieplan (doel-

stellingen, doelgroepen, strategie, middelen en evaluatie achteraf) ter discussie. 

Zo’n aanpak werkt alleen als je alle omgevingsvariabelen onder controle hebt, 

en dat is iets wat volstrekt onmogelijk is. Het heeft altijd nut om in grote 

lijnen op papier te zetten wat je van plan bent en om een document te hebben 

waarin je afspraken borgt. Daarop kun je terugvallen bij de uitvoering en het 

verantwoording afleggen naar leidinggevenden en bestuur. Maar het moet geen 

rigide plan worden. Met DURF houd je voortdurend voeling met de buitenwereld, 

kies je op basis daarvan de onderwerpen en pas je je acties daarop aan.
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Hoofdstuk 09
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De kerntaken, producten of diensten, de bedrijfsprocessen, het gedrag van 

een organisatie en de mogelijkheden om succesvol te communiceren, zijn 

onherroepelijk met elkaar verbonden. Er liggen gouden kansen om te scoren, om 

het vertrouwen van het publiek te winnen. De bovengenoemde verbondenheid 

heeft ook een gevaar in zich. Ze kunnen elkaar versterken in positief opzicht, 

maar ook in negatieve zin. Als, om wat voor reden dan ook, iets in de organisatie 

niet goed loopt, kun je communiceren tot je een ons weegt, dan nog ga je weinig 

bereiken. Je verhaal komt namelijk niet overeen met de werkelijkheid (denk 

aan de Realiteitschaal). Temeer een reden om je als communicatiespecialist 

in te zetten om daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren 

van de organisatie. Zorg dat bestuurders, managers en overige medewerkers 

gaan bese!en dat de organisatie, in al zijn facetten, en communicatie met 

elkaar verbonden zijn. Maak duidelijk waar de kansen liggen en waar de gevaren 

schuilen. Maak duidelijk dat iedere organisatie rekenschap moet afleggen van 

wat men doet. Natuurlijk wil de organisatie op een positieve manier op het 

netvlies van de buitenwereld komend. Dat kan met DURF. 

Bedenk het volgende: 

> Een goed bedrijfsproces, gebaseerd op de kerntaken, zorgt voor een gewenst 

product of dienst. Dit laat zien wie je bent en waar je voor staat. 

> Een organisatie die zich correct gedraagt wordt door belangstellenden 

gewaardeerd. 

> Door bovenstaande punten neemt de geloofwaardigheid toe en krijgen de 

belangstellenden vertrouwen in de organisatie. 

> Hierdoor kan de organisatie tegen een stootje als er iets mis gaat. En dat er 

iets misgaat is onvermijdelijk, we blijven namelijk fouten maken, want we 

zijn mensen. Maar als je keer op keer verantwoording aflegt en je eerlijk bent 

over de tekortkomingen, wordt je dat vergeven. Je zult zien dat in sommige 

gevallen je zelfs de helpende hand wordt aangereikt.

HOOFDSTUK 09

DURF-CYCLUS 

Met DURF leg je verant-
woor ding af aan alle 
belang  stellenden. Omdat je 
regel matig de goede dingen 
van de organisatie vertelt, 
maar ook de tekortkomingen, 
bouw je vertrouwen op. 
Hierdoor wordt de organisatie 
minder kwetsbaar als er iets 
negatiefs voorvalt. Doordat 
je de DURF-methodiek 
uitvoert in samenwerking 
met bestuurders, managers 
en medewerkers, verbetert 
de organisatie zich. Waardoor 
er weer positief nieuws is te 
vertellen. En dat leidt weer tot 
een goed gevoel bij iedereen 
in de organisatie, waardoor 
men nog enthousiaster 
doorgaat met de volgende 
DURF-ronde, enzovoorts. 
Bijkomend voordeel voor de 
communicatieprofessional 
is: de planvorming die je via 
de DURF-methodiek doet en 
de successen die je met DURF 
boekt, zorgen er ook voor dat 
je een waardige gesprekspart-
ner bent voor de directie. 

       Redenen om 

DURF toe te passen
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  ‘We zeggen het als er iets misgaat’
‘De mensen mogen bij ons in de keuken kijken’, zegt Paul Riemens, algemeen 

directeur van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het geeft mensen 

vertrouwen als ze precies kunnen zien hoe er in de keuken wordt gekookt, en 

zien dat het schoon, fris en netjes is.’ Zoals veel (semi)publieke organisaties 

leefde de LVNL in een ivoren toren. De luchtverkeersleiders deden hun werk 

zonder uitleg of verantwoording af te leggen aan het grote publiek. Onder het 

mom “we zij professionals, we weten wel hoe het moet en buitenstaanders 

hebben daar niets mee te maken” werd over incidenten geen uitleg gegeven. 

Lange tijd hadden rechters, notarissen, artsen, accountants en andere 

professionals dezelfde opvatting. Met het neerstorten in oktober 1992 van 

het EL Al vliegtuig op de Bijlmer kwamen er vragen van bewoners rondom 

Schiphol. Wat is er precies gebeurd? Welke risico’s lopen wij? Ook werd 

geluidshinder een issue. Exporterende bedrijven maken zich juist zorgen 

om het behoud van de luchtvaart. LVNL deed eerst mondjesmaat wat 

stappen in meer openheid, maar geeft sinds april 2014 volledige openheid 

over incidenten die te maken hebben met het (voorkomen) van botsingen 

van vliegtuigen. Eind 2014 zal LVNL na ieder incident zo snel mogelijk 

informatie beschikbaar stellen om misverstanden te voorkomen als burgers 

en passagiers erover gaan twitteren. ‘Nul incidenten gaan we niet halen. 

Nul geluid ook niet. Maximale capaciteit is evenmin haalbaar. Maar door te 

vertellen hoe we werken, creëren we meer begrip en voorkom je het ontstaan 

van de cocktail aan wantrouwen en complot denken. Als er iets misgaat, 

moet de oester niet dichtklappen, maar moeten we vertellen hoe het in elkaar 

steekt. Dat getuigt van ruggengraat. Overtuiging. Durf. Visie.’ (bron: NRC 

Handelsblad, 18 april 2014)  



89H.09  Redenen om DURF toe te passen 

Vervangt DURF andere disciplines?
Vervangt DURF alle andere communicatiedisciplines? Nee, natuurlijk niet. Je 

kunt de methode voor veel zaken gebruiken. Gaat het om strategiebepaling, 

dan kun je dat heel goed met DURF doen. Het eerder genoemde strategisch 

communicatieframe is daarbij goed te combineren. Is er een crisis? Meteen 

met DURF aan de slag. Vinden er veranderingen in de organisatie plaats? 

DURF toepassen. Echter, veel disciplines hebben een specifieke taak, zoals 

interne communicatie, marketing communicatie, public a!aires. DURF gaat die 

disciplines niet vervangen. Wel kan ook bij die disciplines DURF een toegevoegde 

waarde hebben. Bij de interne communicatie kan het helpen de corporate 

silence te doorbreken. Bij het zoeken naar nieuwswaardige feiten kun je bij 

de producten en diensten op iets stuiten, waar ook marketingcommunicatie 

van kan profiteren. Past de organisatie DURF toe en vertelt ze eerlijk en open 

over wat ze doet en over haar tekortkomingen, zoals in het voorbeeld van 

de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), dan is zo’n ethisch principe een 

fantastische input voor public a!airs. 

Mensenwerk
Waar het om gaat is dat je met DURF op een heel andere manier naar de 

organisatie kijkt dan met de gebruikelijke communicatiemethoden. Met DURF 

haal je de buitenwereld naar binnen toe en leg je verantwoording af over je 

doen en laten aan de buitenwereld. Maar DURF levert ook nieuwe inzichten 

op, nieuwe kansen om de organisatie te profileren. Hiervoor hoef je ook niet op 

een bepaalde plek in de organisatie te zitten. Iedereen kan DURF toepassen en 

ervan profiteren. Je ontwikkelt jezelf met deze manier van denken en werken 

als functioneel geweten van de organisatie. We kunnen het niet vaak genoeg 

zeggen: communiceren gebeurt door (en is tevens bestemd voor) mensen van 

vlees en bloed. Deze mensen hebben gevoelens die kunnen leiden tot heftige 

emoties. En deze emoties beïnvloeden de communicatie die zij hebben met 

anderen. Het zijn deze mensen die je wel of niet geloven. Als ze daarvoor 

argumenten hebben, zeggen ze het vertrouwen op. De beeldvorming die dan 

ontstaat, is lastig om weer recht te trekken. Als je naar deze mensen luistert 

en in het nu acteert, dan krijgen veel crisissen helemaal geen kans. Mocht er 

namelijk wat aan de hand zijn, dan los je het zelf snel op. Als je direct reageert, 

uitleg geeft over de goede zaken en tekortkomingen van de organisatie, is het 

juist een kans om jezelf in de etalage te zetten. 

Als er iets misgaat moeten we vertellen  
hoe het in elkaar steekt. Dat getuigt van 

ruggengraat. Overtuiging. Durf. Visie.
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Hoofdstuk 10
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De schaamte voorbij
Bij veel raden van bestuur, maar ook bij managers en medewerkers, zal nog 

een flinke strijd moeten worden geleverd om met de billen bloot te gaan. 

Angst bepaalt vaak de handelswijze. Het zit absoluut niet in onze aard om 

zaken toe te geven en ons te verontschuldigen. Schaamte speelt daarbij een 

belangrijke rol. De durf om je kwetsbaar op te stellen is iets dat we vaak hebben 

afgeleerd. We houden dingen liever voor ons en we vermijden kritiek. Terwijl 

jezelf kwetsbaar op durven stellen tot ontzettend mooie en goede dingen kan 

leiden. De Amerikaanse sociologe Brené Brown heeft daar een inspirerend boek 

over geschreven met als niet verrassende titel ‘De kracht van kwetsbaarheid’ 

(2013). Volgens haar kun je juist door met je billen bloot te gaan jezelf echt 

laten zien, oprecht communiceren en verbinding maken met je omgeving, 

makkelijker je soortgenoten vinden of mensen die je zoekt. Je moet dus niet 

alleen succesverhalen willen delen, maar ook op eigen initiatief ervoor uit durven 

komen wanneer je het beter anders had kunnen doen. Je moet zelfreflectie 

kunnen tonen, met de leermomenten aan de slag gaan en deze met anderen 

delen. Dat geldt voor personen, maar ook voor organisaties. 

Kwetsbaarheden DURF
We hameren er voortdurend op dat een organisatie ook zijn tekortkomingen en 

kwetsbaarheden moet laten zien en niet alleen maar positieve verhalen moet 

vertellen. Dat moeten wij dan natuurlijk ook doen over de DURF-methode. Er 

is geen methode die perfect is en ook met DURF is het niet meteen allemaal 

rozengeur en maneschijn. Daarom is het ook van belang om de valkuilen en 

kwetsbaarheden van DURF aan te geven:

> DURF werkt het best als er collectief aan wordt meegedaan. Dus ook alle 

bestuurders, (top)managers en leidinggevenden op de diverse afdelingen 
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DURF KWETSBAAR  
TE ZIJN

DURF vergt veel inspanning 
en overredingskracht van de 
communicatieprofessional  
om de organisatie mee te 
krijgen. Durft de organisatie 
het aan en wil die zich 
kwetsbaar opstellen, dan zal 
dat worden beloond.

       De kracht  

van kwetsbaarheid



92 DURF-communicatie

moeten het omarmen en op een DURF-manier aan de slag gaan. Dat vergt 

veel overredingskracht van de communicatieprofessional.

> Nieuwsgaring en op basis daarvan nieuws maken kan door bestuurders 

worden tegengewerkt, omdat ze zich verschuilen achter het belang van 

bijvoorbeeld de aandeelhouders.

> Het toegeven van tekortkomingen kan beangstigend zijn. Bestuurders 

hebben dan nogal eens de neiging zich te verschuilen achter juridische 

procedures.

> Iedereen moet zich kwetsbaar(der) durven opstellen en toegeven dat 

producten/diensten, bedrijfsprocessen of het gedrag van de organisatie 

tekortkomingen hebben. Terwijl veel mensen de neiging hebben problemen 

te ontkennen of de “schuld” aan een ander te geven. 

> Er ontstaat weerstand, omdat mensen specialist zijn op hun vakgebied 

en het vervelend vinden om vragen van een communicatiecollega te 

beantwoorden, die met een “nieuwsblik” alles bekijkt. Laat staan dat die 

specialist zelf zijn werk met een nieuwsblik moet gaan bekijken. 

> Er is vaak angst om naar buiten te treden. Als je bijvoorbeeld aangeeft een 

bedrijfsproces te gaan verbeteren committeer je je daar publiekelijk aan. En is 

er de angst intern en extern afgerekend te worden als het niet lukt.

> Mensen willen zo veel mogelijk zelfstandig zijn en zich niet afhankelijker 

opstellen richting journalisten en andere belangstellenden.

> Commentaar van een paar klanten of belangstellenden hoeft niet 

representatief te zijn voor alle klanten/belangstellenden. Pas dus op met het 

trekken van conclusies aan de hand van enkele opmerkingen.

> Het kan tijdrovend zijn en veel handen en energie kosten. Dat staat in schril 

contrast met bezuinigingen die veel communicatieafdelingen tre!en.

> DURF kan weerstand oproepen binnen organisaties waar afdelingen zijn die 

tegenstrijdige belangen hebben.

> Het is erg lastig om in een stroperige organisatie, die veel schijven kent, 

binnen korte tijd op vragen van journalisten te reageren met de juiste feiten. 

Ook het besef creëren dat sommige processen voor verbetering vatbaar zijn, 

vergt dan een lange adem.

> Als je besluit klein te beginnen en stap voor stap verbeteringen wilt 

aanbrengen, kun je in een spanningsveld komen, omdat veel bestuurders en 

managers graag snel resultaat willen zien.

Durft de organisatie zich  
kwetsbaar op te stellen, dan belonen 
de belangstellenden dat.
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> Omdat je met de DURF-methode veel meer nieuws op eigen initiatief maakt, 

en je daarmee veel meer het nieuws regisseert, kan bij het bestuur of de 

directie de verwachting ontstaan dat er nooit meer negatief nieuws over de 

organisatie zal verschijnen. Terwijl jij natuurlijk niet de journalisten en overige 

belangstellenden in de hand hebt.

> Met DURF kun je ook niet altijd het negatieve nieuws meteen uitdoven. Je 

hebt nooit alle omstandigheden in de hand, terwijl bestuurders dat wel van je 

verwachten juist omdat je DURF toepast.

> DURF staat voor open en eerlijk communiceren, op eigen initiatief. Echter, je 

kunt nooit alles op elk willekeurig moment vertellen. Het kan soms lastig zijn 

om de balans te vinden tussen werken volgens de DURF-methode of zwijgen. 
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Hoofdstuk 11
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Niets kan meer duidelijkheid verscha!en dan een praktijkvoorbeeld. In dit 

hoofdstuk zijn er drie uitgewerkt en laten we zien hoe DURF is toegepast. 

Casus%1 is ingestoken vanuit een lopend proces dat beter kan, in de tweede casus 

is DURF vooral ingezet om door nieuws te maken een organisatie bekendheid 

te geven en in de derde casus is DURF aangewend om een mediacrisis, die als 

een inktvlek groter dreigde te worden, te bezweren. We hebben de organisaties 

geanonimiseerd.

CASUS 1

Inbraakgolf door falende deurdrangers

Situatie
Een communicatieadviseur werkzaam bij een woningcorporatie in het zuiden 

des lands krijgt een journalist aan de lijn die, na contact met een aantal boze 

bewoners, vraagt waarom de algemene toegangsvoordeur van het nieuw-

bouwcomplex waarin zij wonen nog steeds niet is gemaakt. Deze mensen bewe-

ren de corporatie al tientallen keren te hebben gebeld, er is wel eens een monteur 

gesignaleerd, maar uiteindelijk wordt het niet opgelost. Ook het aantal inbraken 

in het complex is toegenomen en dat is de schuld van de corporatie. De bewoners 

denken zelfs aan juridische stappen. De journalist is gaan kijken en bevestigt de 

beschuldigingen. Zijn vraag ligt vervolgens voor de hand: klopt dit verhaal en zo 

ja, waarom hebben jullie niet eerder wat gedaan? Gaan jullie er alsnog wat aan 

doen? De communicatieadviseur gaat te werk volgens de DURF-methode.

Stap 1  De kerntaken
Dit thema heeft te maken met een van de kerntaken van de organisatie: het 

zorgen voor woningen van een goede kwaliteit in een leefbare omgeving waar 

HOOFDSTUK 11

Drie voorbeelden om je te 
inspireren zelf aan de slag  
te gaan.

Succes met de stappen die  
je gaat zetten.

       Drie voorbeelden   

uit de praktijk
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het schoon en veilig is. Als de beschuldigingen inderdaad kloppen, dan heeft de 

corporatie echt wat uit te leggen. Ergens in de primaire processen gaat er dan 

wat fout. De communicatieadviseur gaat aan de slag om een reconstructie te 

maken op basis van de feiten. 

Stap 2  De producten en diensten
Het gaat om de elektronische deurdrangers die regelmatig niet werken. De 

corporatie is verplicht om de openbare toegangsdeuren goed te beveiligen, 

maar het complete arsenaal bestaat uit meer dan alleen drangers. Hoe maken 

de bewoners er gebruik van? Hoe bevalt hen dat? De eerste klachten dateren 

inderdaad al van meer dan een half jaar geleden, de bewoners hebben dus een 

punt dat het veel te lang duurt. Van wie zijn de klachten afkomstig? Degenen 

die het hardst roepen hoeven lang niet altijd het slachto!er te zijn. Betreft het 

inderdaad de huurders die in het betre!ende complex wonen, zo niet wat is hun 

relatie met het betre!ende complex? Hoe is de relatie tussen de huismeester 

of de medewerkers sociaal beheer en de bewoners van het complex? Hoe 

is de samenwerking tussen de organisatie en de bewonerscommissie, die 

meestal uit een handvol bewoners bestaat die alle bewoners in het complex 

vertegenwoordigen? Is de organisatie al eerder met deze mensen in gesprek 

geweest en is daarbij wel voldoende naar hen geluisterd? Zijn er in het nabije 

verleden over andere zaken klachten geweest? Hebben andere mensen of 

groepen belang bij deze kwestie? Bijvoorbeeld een politicus die op deze manier 

in de schijnwerpers wil komen. Soms willen vooral bepaalde groepen of personen 

profiteren van de aandacht die ontstaat voor het onderwerp. 

In tegenstelling tot wat bewoners beweren, blijkt dat er meerdere keren een 

monteur naar het complex is geweest om de drangers te repareren. Omdat er 

onderdelen speciaal besteld moeten worden, duurt dat soms meer dan een 

week. De deuren sluiten na deze reparatie weer goed, echter binnen afzienbare 

tijd gaat het weer mis. Is de kwaliteit van sloten en drangers wel goed? In 

het nieuwbouwcomplex dat recentelijk is opgeleverd, staan nog verschillende 

woningen leeg, de frequentie van mensen die naar het complex verhuizen 

is hoog. Omdat de deur vanzelf dichtgaat, wordt regelmatig door bewoners 

die naar het complex verhuizen een verhuisdoos (of iets anders) voor de deur 

gezet, waardoor deze niet dichtvalt. Omdat de drangers niet gehinderd worden 

door enige kennis, blijven zij hun uiterste best doen, waardoor uiteindelijk de 

elektronica stukgaat.

Stap 3  De bedrijfsprocessen
Gaat een dranger kapot, dan bestelt de corporatie steeds een nieuwe. Maar dat 

lost het probleem niet op. Blijkbaar gaat er iets niet goed in een bedrijfsproces. 

Iemand moet een beslissing nemen om het anders te gaan doen. Dat gebeurt 

echter niet. Voelt niemand zich daarvoor verantwoordelijk? In overleg met de 

leidinggevenden en medewerkers pluist de communicatieadviseur uit hoe het 
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huidige bedrijfsproces loopt, waar het fout gaat en welke veranderingen of 

verbeteringen nodig zijn. 

Het blijkt dat er twee afdelingen zijn die naar elkaar wijzen, vastgoed en 

onderhoud. In processen is namelijk nergens beschreven welke van de 

twee afdelingen hiervoor verantwoordelijk is. Ondertussen worden er halve 

maatregelen getro!en. De vervolgactie is dat er duidelijke richtlijnen op papier 

worden gezet, waar zowel de manager van vastgoed, als die van onderhoud 

zijn handtekening onder zet, om in het vervolg dit soort situaties te kunnen 

voorkomen. Ook komt men na een grondige evaluatie met alle betrokken 

collega’s (dus ook met de huismeester en medewerkers sociaal beheer) tot 

de conclusie dat in dergelijke complexen de elektronische deurdrangers beter 

niet meer gebruikt kunnen worden. Ze zijn te kwetsbaar. Omdat het enige tijd 

duurt voordat een deur dichtvalt in het slot, kunnen ook vreemden naar binnen 

komen. Men is het met elkaar eens dat het beleid moet worden aangepast. 

Besloten wordt om dit op de agenda te zetten van de Raad van Bestuur 

en te kijken naar mogelijkheden die in de nabije toekomst voor structurele 

verbeteringen kunnen zorgen.

Wat betreft de inbraakgolf: sinds enkele maanden is een jeugdbende actief in 

de wijk en breekt ook in dit complex in. Het is erg lastig om hier wat tegen te 

beginnen, omdat sommige bendeleden woonachtig zijn in het complex. Je kunt 

er dus honderd sloten opzetten, dat heeft weinig zin, de dieven komen gewoon 

door de voordeur naar binnen. Wel wordt besloten om samen met bewoners te 

kijken hoe de kiepramen die aan de kant van het balkon grenzen beter kunnen 

worden beveiligd. Deze blijken namelijk het meest kwetsbaar te zijn. Door 

gezamenlijke inkoop kunnen de kosten van deze ingreep aanzienlijk worden 

verminderd. 

Stap 4  Het gedrag
Het voornaamste gedrag van de organisatie is in feite al bij de stappen 2 en 

3 beschreven. Er is onvoldoende duidelijkheid over de verantwoordelijkheid 

(bedrijfsproces) en men gaat naar elkaar wijzen (gedrag). Dat zegt iets over 

de mentaliteit bij bepaalde personen en/of afdelingen of zelfs over een 

bepaalde cultuur bij de organisatie. Men heeft echter niet de handen in de 

zakken gehouden en de bewoners maar laten klagen. Er is meerdere keren 

actie ondernomen op het moment dat er een dranger defect was. Ook is men 

een initiatief gestart om samen met de bewoners hun kiepramen beter te 

beveiligen. 

Stap 5  Het nieuws maken
Allereerst wordt in een nieuwsbericht de kwestie uitgelegd, inclusief de stappen 

die de corporatie gaat nemen. Dit nieuwsbericht wordt op de site gezet. Meteen 

daarna krijgt de journalist telefonische uitleg. Voor de feiten en details wordt hij 
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doorverwezen naar het nieuwsbericht op de site. In de tussentijd, er zijn twee 

dagen verstreken voordat alle informatie boven water was, heeft men niet 

kunnen voorkomen dat dezelfde journalist een negatief verhaal in de krant heeft 

gepubliceerd over de voordeur die veel te laat is gemaakt, waardoor inbrekers 

hun gang kunnen gaan. De journalist vond de reactie echter nieuwswaardig 

genoeg, waardoor er een nieuw verhaal in de krant verscheen. Veel reacties 

van bewoners verschijnen op deze berichtgeving (ook op twitter en facebook), 

waaronder ook veel positieve. Er kloppen ook andere corporaties aan met 

vragen, omdat zij de problematiek herkennen. Niet veel later pakt een technisch 

vakblad het verhaal op. Deze aandacht zorgt er weer voor dat er een manager 

van de betre!ende corporatie wordt uitgenodigd voor een expertmeeting over 

elektronische beveiliging in nieuwbouwprojecten. Vertegenwoordigers van 

corporaties uit het hele land waren aanwezig. 

Op het moment dat de kiepramen van extra sluitwerk worden voorzien, 

wordt er een nieuwsbericht op de site gezet en dezelfde journalist krijgt een 

telefoontje. Dit resulteert in een foto met onderschrift. Een paar maanden later 

wordt een aantal leden van de jeugdbende opgepakt en een journalist belt de 

corporatie met de vraag of hij ook de betre!ende huismeester van het complex 

kan interviewen. In dit gesprek krijgt de huismeester zelfs de ruimte om zijn 

dagelijkse werkzaamheden te vertellen en zo de taken van een corporatie in 

beeld te krijgen. Hij vertelt hoe leerzaam de exercitie van de deurdrangers was 

geweest en hoe zaken nu worden aangepakt.
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CASUS 2

Een jubileum om nooit te vergeten...

Situatie
Een gerenommeerd instituut, gespecialiseerd in dyslexie en de behandeling van 

dyslectische problemen, met meerdere vestigingen in ons land, bestond 25 jaar 

en wilde dit heugelijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Nooit eerder had het 

instituut proactief aan PR gedaan. Doe maar gewoon je werk, dan doe je al gek 

genoeg, was het devies. Daarom was er weinig tot geen naamsbekendheid buiten 

de dyslexiewereld. Men had geen idee hoe dit moest worden aangepakt en met 

welke onderwerpen. De DURF-methode werd ingezet.

Stap 1  De kerntaken 
Het was best wel een groot moment om bij stil te staan. Veel mensen en 

belangstellenden zouden voor het eerst over het instituut lezen of horen 

en zien. Dat betekende in ieder geval dat de eerste klap een daalder waard 

moest zijn. Het beeld moest kloppen en het moest de kern raken van wat de 

organisatie doet. Vragen in stap 1: ‘Wat zijn we voor organisatie? Wat is de 

maatschappelijke meerwaarde van onze inspanningen? Hoe is deze organisatie 

begonnen, m.a.w. zijn er verhalen uit de oude doos? Bij het instituut kwam daar 

het volgende resultaat uit:

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van in feite iedereen (ongeacht leeftijd 

of achtergrond) die last heeft van dyslexie. Dat is een leesstoornis waardoor 

er sprake is van onvoldoende lees- of spellingvaardigheid. Daarnaast wordt er 

door ons ook veel onderzoek gedaan op dit gebied om uiteindelijk de bestaande 

behandelmethodes te kunnen verbeteren. We behandelen vooral veel kinderen die 

op de basisschool zitten, dat komt omdat de drempel voor deze groep een stuk 

lager is, omdat de kosten vanuit de zorgverzekering worden vergoed.

Stap 2  De producten en diensten
Het belangrijkste product: We werken volgens een specifieke methode, 

daarmee onderscheiden wij ons van andere vergelijkbare instituten. Zij hanteren 

(ook) andere methodes. Wij geloven in deze methode, het is een computer-

ondersteund programma, gericht op het leren herkennen en gebruik maken van 

de klank structuur en betekenisstructuur van woorden. Bij kinderen werkt dit 

goed; ze maken snel vorderingen. Wij hebben overal vestigingen in het land waar 

we deze behandelingsmethode toepassen.

Het instituut wilde uitzoeken waarom het voor de klanten interessant is om 

behandeld te worden en wat er bij een proces komt kijken. Hoe ondergaat 

iemand het proces na aanmelding? Hoe verloopt de behandeling? Wat zijn de 

resultaten? Wordt er geëvalueerd? Hoe vaak? Is er een manier en/of middel 
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om teruggekoppeld te krijgen in hoeverre ouders en cliënten tevreden zijn met 

de behandeling en het eindresultaat? [Omwille van de beknoptheid worden de 

antwoorden op de vragen hier niet uitgewerkt].

Stap 3  De bedrijfsprocessen
Naast wetenschappelijk onderzoek was er door de jaren heen ontzettend veel data 

verzameld over kinderen die behandeld zijn, maar daar was nooit echt iets mee 

gedaan. Omdat de meerderheid van de cliënten bestaat uit kinderen van de basis-

school was het logisch om hen en hun ouders in de jubileumactie te betrekken. Het 

instituut heeft meerdere vestigingen in het land. In de betre!ende steden  kon 

middels zo’n actie veel regionale en lokale publiciteit worden gegenereerd. Omdat 

men vond dat er veel bruikbare data in de computer zat, werd besloten om deze op 

de onderzoeksafdeling nader te bestuderen. Wellicht zou dat resultaten opleveren 

die voldoende nieuwswaarde hebben om ook landelijk media-aandacht te krijgen. 

Tenslotte wilde de organisatie zich ook profileren als instituut waar belangrijk 

onderzoek wordt gedaan. Na bestudering van de database viel op dat kinderen 

in een bepaalde leeftijdscategorie klaagden over slapeloosheid. Vervolgens heeft 

men op alle vestigingen een enquête laten invullen door een groot aantal ouders 

van kinderen die op dat moment onder behandeling waren. Kinderen van een 

bepaalde leeftijd bleken inderdaad slecht te slapen. Hoe het slaap probleem nu pre-

cies ontstond, moest nader worden onderzocht, maar de constateringen hadden 

grote nieuwswaarde. De dag dat het jubileum zou worden gevierd, zou een goed 

moment zijn om met deze informatie naar buiten te komen. 

Stap 4  Het gedrag
In deze fase werden de volgende vragen gesteld. Gaan wij te werk volgens de 

geldende normen en richtlijnen? Behandelen wij iedereen op dezelfde manier of 

sluiten wij groepen mensen uit? En zo ja, waarom? Wordt er volgens landelijke 

protocollen gewerkt? Hoe is de relatie tussen medewerkers van het instituut 

en cliënten en de ouders van kinderen die worden behandeld? Is er met ouders 

van klanten al gesproken over het jubileum? Wat vinden zij ervan, en als ze 

enthousiast zijn, zouden ze een steentje willen bijdragen? Zij zijn immers 

de ambassadeurs van het instituut. Houden kinderen en ouders ook na de 

behandeling contact met het instituut, werken zij bijvoorbeeld ook mee aan 

verder onderzoek? Wat zijn daarvoor hun beweegredenen? Hebben andere 

personen of belangstellenden (dit kunnen ook organisaties zijn) een belang bij 

het instituut? Ouders waren over het algemeen enthousiast over het op komst 

zijnde jubileum en gaven aan dat ze best willen meedenken en meehelpen. 

[Antwoorden op de overige vragen worden hier niet uitgewerkt, maar de 

informatie wordt wel gebruikt in de uiteindelijke strategie].

Stap 5  Het nieuws maken
De resultaten van de stappen overziend besloot men vooral stap 1 en stap 3 

te gebruiken. Omdat het instituut een aantal vestigingen heeft in Nederland 



101H.11  Drie voorbeelden uit de praktijk

en basisschoolleerlingen een belangrijke klantengroep is, werd besloten om 

allereerst een poëziewedstrijd uit te schrijven onder basisscholen in de steden 

waar een vestiging is. Dit leverde tientallen artikelen in regionale dagbladen 

en huis-aan-huisbladen en regionale radio- en televisieprogramma’s op. Er 

werd een nieuwsmoment gecreëerd door de aankondiging van de wedstrijd en 

er werd aan het einde van de rit ook in elke stad een winnaar uitgeroepen. De 

gedichten van alle winnaars werden op de site gepubliceerd. Daarnaast werd er 

een jury samengesteld bestaande uit kinderboekenschrijvers die ook weer als 

ambassadeurs werden ingezet. Dit resulteerde tot meerdere artikelen in bladen 

en regionale kranten waarin zij hun beweegredenen toelichtten om mee te 

doen aan deze actie. De vestigingen kregen op deze manier in hun regio extra 

aandacht. De voorzitter van de jury die was aangesteld was zeer gemotiveerd, 

omdat hij zelf ook dyslectisch is. Desondanks is hij een van Nederlands 

populairste kinderboekenschrijvers. De gedichtenwedstrijd is gestart enkele 

maanden voor de dag dat het jubileum werd gevierd.

Ook qua landelijke media-aandacht wilde men dit moment niet voorbij laten 

gaan. De constatering dat kinderen van een bepaalde leeftijd slecht blijken te 

slapen werd ingezet. Daarbij werd een representatief rapport opgesteld waarin 

de resultaten stonden. Dit document werd op de dag dat het instituut 25 jaar 

bestond overhandigd aan een politicus op het Binnenhof in Den Haag, die zich 

hard maakt voor vergoeding van dyslexie aan zoveel mogelijk mensen. De 

politicus kreeg ook een taart met daarop de naam van het instituut en 25 jaar. 

Dus ook in Den Haag wist men het instituut vanaf dit moment te vinden.

Verder werd een nieuwsbericht op de website geplaatst en een persbericht 

verstuurd. Het bleek een schot in de roos. De landelijke media doken op het 

onderwerp; dat kinderen blijkbaar wakker liggen van dyslexie, was het gesprek 

van de dag. Vrijwel alle dagbladen berichtten over het instituut. Diverse 

radioprogramma’s, waaronder BNR nieuwsradio pakten het vervolgens op en 

ook vaktijdschriften doken uiteindelijk op het onderwerp.

De aanpak resulteerde niet alleen in een ‘moment of fame’. Ouders die aan de 

enquête hadden meegedaan, lieten bij het aanhoren van de uitkomsten, en 

het rumoer wat daaromheen ontstond, weten dat ze blij en opgelucht waren 

met deze aandacht. Zij kregen door deze actie namelijk het gevoel dat er beter 

naar hen werd geluisterd dan voorheen. Voor het eerst werd er volgens hen 

verder gekeken dan alleen het leesprobleem. Het instituut was hier niet achter 

gekomen, als ze niet zelf nieuws hadden gemaakt en daarvoor DURF hadden 

toegepast. De uitkomsten waren voor het instituut een belangrijke aanwijzing 

dat zij dit maatschappelijk relevante probleem moesten oppakken. En verder 

kreeg men het inzicht cadeau dat men tijdens de aanmeldingsprocedure, en 

gedurende evaluaties, op een aantal zaken moet doorvragen om zodoende 

informatie te verzamelen over problemen die een relatie (kunnen) hebben met 

dyslexie.
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CASUS 3

Ontslagvergoedingen niet goed ingeschat

Situatie
Een zorginstelling in de Randstad had een heftige periode achter de rug. Door 

de economische crisis werd het ook bij deze instelling onvermijdelijk om te 

reorganiseren, bijna 10% van de 1250 medewerkers moest uiteindelijk het veld 

ruimen. Het mes ging flink in een managementlaag en ook artsen en ander 

hoog opgeleid personeel kwamen op deze lijst van boventalligen terecht. Over 

deze ontwikkelingen hadden al meerdere negatieve berichten in het regionaal 

dagblad gestaan. Vraagtekens werden gezet bij de manier van leidinggeven. 

De directie had ondertussen eieren voor haar geld gekozen en was afgetreden. 

Daarbij kregen de directieleden een ontslagvergoeding mee die in de regionale 

media opnieuw, en ook bij het eigen personeel, ophef veroorzaakte.

De nieuwe directieleden namen het stokje over en begonnen vervolgens 

voortvarend. Na een proces van bijna een jaar waarin veel mensen vertrokken, 

kwam de instelling langzaam uit de rode cijfers. Uit onderzoek naar het interne 

humeur bleek de meerderheid van de medewerkers de toekomst positief in te 

zien. Men had een goed gevoel bij de nieuwe leiding. Op sommige afdelingen 

waar geschoven was met taken en functies, was het ziekteverzuim sterk 

gedaald.

Het jaarverslag werd zoals altijd in een pdf-versie op de website geplaatst. 

Men vond het niet nodig hier aandacht op te vestigen met een persbericht of 

het plaatsen van een bericht op de site onder ‘actuele onderwerpen’. Een week 

later belde er een journalist van een dagblad met de vraag of het klopt dat er 

in het jaar daarvoor tien medewerkers met een gouden handdruk naar huis zijn 

gestuurd. En dat er een bedrag mee was gemoeid van ruim 2,5 miljoen euro. 

Op de laatste bladzijde van het jaarverslag had hij deze informatie namelijk 

gevonden, het was in kleine lettertjes wel moeilijk leesbaar.

De uitleg kon snel worden gegeven, het waren geen gouden handdrukken, maar 

ontslagvergoedingen. Omdat er afscheid moest worden genomen van een aantal 

mensen dat al heel lang bij de instelling werkte, en sommigen een goed salaris 

hadden, was men genoodzaakt hoge bedragen uit te betalen. ‘Het is niet anders, 

we hebben ons netjes aan de afspraken gehouden’ was het antwoord van de 

zorginstelling. Een dag later werd een artikel gepubliceerd met in de kop de 

term ‘Gouden Handdrukken’. Dit artikel werd landelijk opgepakt en alle andere 

media brachten het verhaal met dezelfde toonzetting. De instelling was landelijk 

nieuws, op social media ontketende zich een hype en sprak men er schande van. 

‘Er is daar dus niets veranderd’ was de teneur. 
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Aanpak 
De communicatieprofessional besloot DURF te gebruiken. Er was een media-

crisis, dus dat de organisatie zelf met nieuws moest komen was evident. En er 

was natuurlijk tijdsdruk. Toch besloot hij eerst de DURF-stappen te doorlopen. 

Hij wist dat degene die de woordvoering zou gaan doen, duidelijk moest weten 

en helder moest kunnen uitleggen waar de organisatie voor staat en waarom er 

zo is gehandeld. Daarmee sta je stevig in je schoenen en dat is zeker nodig als je 

je moet verantwoorden over kwesties waarbij hele volksstammen over je heen 

vallen. De kerntaken en het correcte gedrag van de organisatie moesten in elk 

antwoord tussen de regels door te horen en van het gezicht af te lezen zijn.

Stap 1  De kerntaken 
Nuttige vragen: Waarom is de organisatie ooit in het leven geroepen? Wat zijn 

onze huidige kerntaken en in hoeverre zijn die maatschappelijk relevant? Welke 

kerntaak of -taken doen we niet meer en waarom? De oorspronkelijke kerntaak 

was het verlenen van een breed palet aan lichamelijke en psychische zorg in 

een grote regio in de Randstad. De economische crisis dwong de instelling om 

te bezuinigen. Er vond een ingrijpende reorganisatie plaats, waarbij een aantal 

activiteiten werd overgeheveld naar een andere instelling. Daardoor kon een 

aantal cliënten niet meer bij de instelling terecht. De huidige kerntaak is dus niet 

veranderd, maar het aanbod in kennis en specialisme is verkleind.

Stap 2  De producten en diensten
Doordat er wat activiteiten overgeheveld zijn naar een andere instelling, is de 

dienstverlening iets gewijzigd en in sommige gevallen kan men van bepaalde 

diensten helemaal geen gebruik meer maken. Sommige cliënten, die naar een 

andere instelling moesten, mopperden toen. Nu is het geen issue meer. Ondanks 

alle wijzigingen heeft het personeel de kwaliteit van de dienstverlening op peil 

weten te houden. Uit onderzoek bleek dat de cliënten ook tevreden zijn over de 

huidige dienstverlening.

Stap 3  De bedrijfsprocessen
Afdelingen zijn gewijzigd, zowel in omvang als in taken en functies. Er zijn geen 

signalen dat het proces wat de dienstverlening betreft niet goed verloopt door 

een bedrijfsproces. 

Stap 4  Het gedrag
Vragen: Welke mensen waren bij het reorganisatieproces betrokken, zowel 

intern als extern? Welke directieleden, managers en adviseurs hebben 

informatie over het proces? Wat was de beleving van de ondernemingsraad 

bij deze reorganisatie? Welke externe partijen waren betrokken, denk aan de 

vakbonden. Wat zijn hun bevindingen? In overleg met de vakbonden wordt 

uiteindelijk een handtekening gezet onder het sociaal plan. Hoe verliep de 

reorganisatie? Zijn in het reorganisatieproces de regels en afspraken goed 
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gevolgd? Zijn we daarin integer geweest voor alle medewerkers? Zijn we 

toegeeflijk geweest of juist niet en waarom? Behandelen wij iedereen op 

dezelfde correcte manier of zijn we niet consequent genoeg geweest en wat is 

daarvan de reden? Wat valt er nog meer te vertellen over het omgaan met het 

personeel? Hoe werd er gecommuniceerd?

De uitkomst van het onderzoek:

Er was een door de ondernemingsraad goedgekeurd sociaal plan. 125 mensen 

hadden door de reorganisatie geen functie meer. Een gedeelte van het 

boventallig personeel is overgestapt naar de instelling die een aantal taken 

heeft overgenomen. De reorganisatie verliep in het begin niet geweldig, 

de leiding had de zaak niet goed in de hand en er was veel gemor onder het 

personeel. Daardoor verschenen er ook negatieve berichten in het regionale 

dagblad. Van de boventalligen was niemand blij met hun gedwongen vertrek, 

sommigen beschuldigden het bestuur van vriendjespolitiek. 

Door de aanstelling van de nieuwe directie is die kritiek verstomd. De oude 

directie had bij het reorganisatieproces het personeel onvoldoende betrokken 

en onvoldoende geïnformeerd. De nieuwe directie betrok het personeel, 

informeerde veel vaker en beter en nam extra maatregelen. Omdat andere 

collega’s besloten met vervoegd pensioen te gaan en omdat meer mensen 

parttime gingen werken, hoefden een aantal boventalligen niet ontslagen te 

worden. Alle regels bleken geëerbiedigd te zijn en er was niemand bevoordeeld.

Bij de start van het reorganisatieproces is tijdsdruk een belangrijke factor 

geweest. Het proces was strak gepland en de vakantieperiode zat er aan te 

komen. De ondernemingsraad was stellig in haar opstelling en wilde een goed 

sociaal plan voor hun collega’s die gingen vertrekken. Had het toenmalige 

bestuur te snel een handtekening gezet, zonder van tevoren goed te 

overzien wat daarvan de financiële consequenties waren? Omdat een aantal 

medewerkers al meer dan 25 jaar in dienst was, betekende de regeling - waarin 

de kantonrechtersformule moest worden gehanteerd - dat met name zij een 

fors bedrag meekregen. Had men toen niet eerst pas op de plaats moeten 

maken? Alles goed moeten doorrekenen? En had de directie op basis daarvan 

een ethische discussie moeten aangaan of dit maatschappelijk aanvaardbaar is?

Verder werd duidelijk dat de directie zich absoluut niet bewust was dat het 

jaarverslag zo onder de loep zou worden genomen en dat de vergoedingen een 

dergelijke ophef zouden veroorzaken. Men had niet de intentie om zaken onder 

het tapijt te vegen.
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Stap 5  Het nieuws maken
De instelling is goed bezig, de klanten en andere belangstellenden krijgen 

weer vertrouwen in de organisatie. Dit incident dreigde het vertrouwen weg 

te vagen. Besloten werd om zo snel mogelijk een heldere uitleg te geven over 

de ontslagvergoeding, het reorganisatieproces en de dienstverlening aan de 

cliënten.

De journalist die deze mediacrisis op gang had gebracht, werd uitgenodigd 

voor een gesprek met een directielid en een communicatieprofessional. De 

directeur schetste de noodzaak van de reorganisatie, hoe het proces verliep 

en dat de klanten een prima dienstverlening wordt geboden, gestaafd met 

onderzoekcijfers. Hij legde uit dat men in het reorganisatieproces alles zo correct 

mogelijk heeft willen doen. De directeur gaf toe dat door tijdsdruk niet goed van 

tevoren is overzien wat de financiële consequenties voor het ontslag van een 

aantal personen was. Dat had wel gemoeten, en men had de tijd moeten nemen 

om de discussie te voeren of deze beslissingen maatschappelijk verantwoord 

zijn. De directeur benadrukte dat, ongeacht wat de uitkomst van die discussie 

ook zou zijn, de ontslagvergoedingen conform de gemaakte afspraken zijn. De 

directeur geeft toe dat men zelf duidelijker de hoogte en het waarom van het 

bedrag naar buiten had kunnen brengen.

Een dag later verscheen het interview in de krant. Vlak daarvoor plaatste de 

instelling een verklaring op de website met hetzelfde verhaal. Op basis van het 

krantenartikel volgde er nog een interview op de regionale televisiezender en 

belde het landelijk persbureau met de vraag of het interview in het dagblad 

klopte. Vervolgens werd er een kort nieuwsbericht gemaakt, waarin wat quotes 

geknipt en geplakt werden uit het krantenartikel. Dit bericht werd vervolgens 

door verschillende dagbladen overgenomen. Op social media verschenen 

reacties, maar lang zoveel niet als toen de a!aire begon. Sommige waren 

niet negatief en zelfs begripvol. Medewerkers van de communicatieafdeling 

reageerden hierop en stuurden daarbij een link naar de verklaring die op de site 

was geplaatst. 

Nog voor de publicatie van het interview met de directeur werd intern iedereen 

op de hoogte gesteld. In een bijeen komst van het managementteam werd 

een extra evaluatie gehouden. Op basis hiervan werden meerdere leerpunten 

mee genomen voor de toekomst. Denk aan een onderzoek naar mogelijkheden 

(samen met betrokken partijen) om een maximum grens te kunnen stellen voor  

ontslagvergoedingen. Vanaf nu zal iedere keer een uitgebreid persbericht van het 

jaarverslag naar journalisten worden gestuurd en wordt op de eigen website hier-

van verslag gedaan. De instelling stelt zich open op om rond die periode journa-

listen te ontvangen, ook als het onderwerpen betreft waar men niet trots op is.

 In deze casus had de 
communicatieprofessional 
nog maar net van DURF-
communicatie gehoord voordat 
de crisis uitbrak. Door DURF 
bezwoer hij niet alleen de crisis, 
maar kon hij ook de zaken zo 
regelen dat in de toekomst de 
communicatie beter verloopt. 
Met alleen ‘crisiscommunicatie’ 
wordt vaak de storm tot 
rust gebracht, zonder dat 
communicatieprocessen 
ingrijpend worden aangepast. 

 
 Overigens, had de communicatie-

professional eerder van 
DURF geweten, dan had hij 
dat al bij het begin van het 
reorganisatieproces ingezet en 
was de kans op een dergelijke 
crisis veel kleiner geweest. Onder 
andere omdat je met de DURF-
methode continu een vinger aan 
de pols houdt wat betreft de 
organisatie en de communicatie. 
En de organisatie weet krijgt van 
het nieuwsproces. De beslissing 
over het ontslag was misschien 
anders geweest. Maar ook al 
zou die hetzelfde zijn geweest: 
de organisatie zou op eigen 
initiatief ermee naar buiten 
treden. Je hebt dan veel meer 
regie over de situatie, ook als het 
nieuws bij het publiek slecht op 
de maag valt.
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Nico de Leeuw
Nico de Leeuw is oorspronkelijk journalist en werkte vijftien jaar in de 

televisiewereld, waar hij zich ontwikkelde tot allround programmamaker. 

Omdat hij ontdekte dat er in de communicatiewereld een grote behoefte is 

aan mediakennis en creativiteit, maakte hij een overstap. Hij werkte voor 

diverse publieke organisaties, waaronder Woningstichting Rochdale, een van de 

grootste woningcorporaties van ons land. Hier was hij verantwoordelijk voor het 

managen van de meest invloedrijke en langdurige mediacrisis van de afgelopen 

jaren. Hij is een innovator die zichzelf bij voorkeur omschrijft als ‘gezond 

verstand deskundige’.

Nico is auteur van Het Handboek voor Nieuwsmakers (2010). Een nieuwe en 

e!ectieve manier van werken, waarmee de nieuwswaarde en de nieuwskansen 

van een organisatie kunnen worden opgespoord en functioneel ingezet. Het 

boek dat inmiddels aan de derde druk toe is, werd door de toonaangevende 

vakmedia lovend ontvangen. Dat geldt ook voor zijn tweede publicatie Jouw 

Nieuws Wereldnieuws (2012) die ingaat op de opkomende burgerjournalistiek. 

Hiermee wordt mondige nieuwsburgers een handleiding aangereikt om 

verantwoord en betrouwbaar nieuws te maken.  

Nico is een veelgevraagd spreker en tevens gastdocent bij kennisinstituut SRM. 

Verder is hij oprichter van de Dutch News Factory, een private online community 

bestaande uit experts op het raakvlak van communicatie, marketing en pr. Hij 

schrijft regelmatig blogs, deze zijn te vinden op communicatie.land. 

Jan Merton
Jan Merton is afgestudeerd in de Nederlandse taal- en letterkunde, met 

als specialisatie communicatiewetenschap. Hij werkte voor de Gouden 

Gids, de gemeente Capelle aan den IJssel, de rechtbank Amsterdam, KWF/

Kankerbestrijding, het landelijk bureau voorlichting van de gerechtelijke 

instanties en Pantar Amsterdam (Sociale Werkvoorziening). Sinds 2013 is hij 

zelfstandig communicatieadviseur. Zijn drijfveer is om met communicatie 

verbindingen tot stand te brengen. Jan is een generalist die door zijn ruime 

ervaring een grote expertise heeft opgebouwd op het gebied van interne en 

externe communicatie. Zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Jan geeft 

communicatietrainingen, is werkzaam als docent en geeft les in de Nederlandse 

taal aan anderstaligen.

Jan heeft als co-auteur meegewerkt aan het boek Stempel geschikt! – 60 visies 

op werk voor iedereen, 2012 en de eindredactie gedaan van de boeken Handboek 

voor Nieuwsmakers en Leven met zelfdoding, 2014. Voor meer informatie kun je 

terecht op mertoncommunicatie.nl

       Over 

De auteurs
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We willen meerdere mensen bedanken voor het tot stand komen van deze publicatie. De sparring sessies 

met Michel Slaager, voormalig hoofd communicatie bij Cordaan, waren leerzaam en zorgden voor het 

duwtje dat nodig was om überhaupt aan deze exercitie te beginnen. De Realiteitschaal was het eerste 

concrete visuele hulpmiddel dat we samen hebben ontwikkeld. De rest is daarna pas opgeschreven. 

Michel is thans woonachtig in het buitenland, maar we zullen onze inspirerende gesprekken met hem 

blijven koesteren. Ook Raymond Franz, onder meer eigenaar van Trendlight dat onderzoek doet naar 

mediareputaties, heeft zijn kennis beschikbaar gesteld om DURF-communicatie verder uit te kristalliseren 

in wat het nu is.

Verder wil Nico Betteke van Ruler bedanken voor haar input, de inspirerende gesprekken die ze hebben 

gehad, de tijd die ze heeft willen vrijmaken en de adviezen die ze ons heeft gegeven, waarvan de meeste 

aan dit eindresultaat hebben bijgedragen. 

Ook is Nico dankbaar voor de vertrouwelijke gesprekken met de vele journalisten, met wie hij de afgelopen 

jaren intensief heeft samengewerkt. Enkele zijn gevraagd om deze publicatie van kritisch commentaar te 

voorzien, en deze input is hierin verwerkt. Ten slotte gaat DURF ook over hen.

Reijer Verwer, Radboud van der Linden en Ellen Bor willen we bedanken voor het lezen van het manuscript 

toen het (bijna) klaar was. Dankzij hun opmerkingen als neutrale lezers is deze publicatie er alleen maar 

beter op geworden. 

Ook willen we fotografe Suzanne Blanchard bedanken voor de mooie foto’s die ze van ons heeft gemaakt.

Last but not least bedanken we alle collega’s, vakgenoten en concullega’s met wie we de afgelopen twee 

jaar tijdens de ontwikkeling van deze publicatie hebben samengewerkt en gediscussieerd. Elk gesprek met 

hen heeft een klein steentje aan DURF bijgedragen. Als laatste mag niet worden vergeten Sander Schilders 

van Punt Grafisch Ontwerp. Met zijn eigentijdse ideeën op het gebied van vormgeving en techniek weet 

hij altijd weer opnieuw teksten aantrekkelijk en begrijpelijk vorm te geven. En dat blijft een onmisbare 

specialiteit in communicatieland!

Dankwoord
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‘We overleven alleen wanneer  
we voldoende bereid zijn te luisteren 

en ons kunnen legitimeren.’
Hester van Buren, lid van de Raad van Bestuur Rochdale


