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Praktijkgids Bedrijfsinformatiesystemen, aflevering 16, september 2000 
“Corporate” communicatie 

 
Waarom corporate communicatie 
Corporate communicatie -de gezamenlijke communicatie 
van een onderneming- ondersteunt de bedrijfsmissie 
door het uitdragen van een duidelijke boodschap 
van de organisatie als totaliteit (identiteit), 
afgestemd op de doelgroepen. De doelstelling 
hiervan is het verkrijgen van de gewenste 
herkenbaarheid in de markt (imago) en bij de 
medewerkers om de kennis, attitude en het gedrag 
van de doelgroepen effectief te beïnvloeden. 
Externe ontwikkelingen, zoals de toenemende 
complexiteit en ondoorzichtigheid van de 
veranderende markt, het eenvormiger worden van 
producten en merken in de ogen van de 
doelgroepen en de trend dat doelgroepen steeds 
minder vaak besluiten op basis van concrete 
producteigenschappen, maar op grond van meer 
emotionele ondernemingseigenschappen, doen het 
belang van een herkenbaar bedrijf toenemen. 
 
Waarom het corporate communicatieplan 
De toegevoegde waarde van een communicatieplan 
is het gericht sturen van de totale interne en externe 
communicatie activiteiten, de corporate communi-
catie, in lijn met het bedrijfsplan (fig. 1).  
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Figuur 1: Bedrijfsplan en communicatieplan 

 
Beoogde resultaten 

Met als beoogde resultaten een beter beheer van de 
communicatiestromen op alle niveaus en locaties 
van een onderneming en een betere kosten / 
opbrengsten verhouding van de communicatie, 
samenhang in alle boodschappen en uitingen, betere 
herkenbaarheid van de organisatie, een betere 
briefing aan externe bureaus en medewerkers en 
tenslotte het uitoefenen van invloed op het 
koopgedrag van afnemers. 
 
Wij hebben een methode ontwikkeld, die hieraan 
invulling geeft. Een methode, die resulteert in een 
communicatieplan, dat een planmatige uitvoering 
van corporate communicatie activiteiten 
voorschrijft om die corporate communicatie te 
verbeteren. Hiertoe dienen de volgende stappen te 
worden uitgevoerd. 

Het stappenplan voor een haalbare, beheerbare 
en bestuurbare corporate communicatie 
 
1.  Het leggen van de fundering 
 
1.1 Vastleggen bedrijfs- en communicatiemodel 
Voor het opstellen van een communicatieplan is het 
nodig te weten “wie betrokken is bij welk 
bedrijfsproces” en “wie communiceert met wie en 
waarover”. Hiertoe wordt ordening aangebracht in 
de bedrijfsprocessen, in de voor het management 
van belang zijnde onderwerpen, in de organisatie 
eenheden, in de stakeholders/doelgroepen en in de 
verbanden tussen deze zaken (zie fig. 2): het 
fundament. 
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Figuur 2: Het fundament 

 

Deze ordening geeft inzicht en overzicht over de 
vier managementgebieden: “besturen”, “inno-
veren”, “waarde toevoegen” en “beheren van de 
middelen”: alsook over de totale interne en externe 
communicatie, die met deze management-gebieden 
van doen heeft. 
 
1.2 Bepalen communicatiegebieden 
De ordening maakt voor elk type stakeholder 
inzichtelijk welk soort informatie deze ontvangt van, 
dan wel verstrekt aan welk bedrijfsproces. Op deze 
wijze wordt die communicatie als het ware 
gebundeld in de communicatie per doelgroep: de 
zgn. “communicatie-gebieden”. Deze bundeling is 
van belang bij het bepalen van de doelen, die de 
onderneming wil bewerkstelligen met die 
communicatie (zie fig. 3). 
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Figuur 3: Communicatiegebieden 
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1.3 Ordenen van communicatie naar inhoud, vorm en 
frequentie van verzending per stakeholder 
Welk beeld een onderneming uitstraalt en welk 
beeld de stakeholders van een onderneming vormen 
heeft alles te maken met de boodschappen, uitingen en 
berichten, die de onderneming uitzendt en met de 
berichten, die bij de onderneming binnenkomen: 
het interactieconcept (fig. 4).  
 
Dit interactieconcept kent drie lagen. De bovenste 
laag betreft de boodschap, de inhoud. Bij het 
bedenken van de boodschap dienen begrippen te 
worden gebruikt, die gekend worden door de 
degene voor wie de boodschap bestemd is 
(doelgroep), dus degene die de boodschap 
interpreteert; begrippen uit het zgn. begrippen-
kader. De tweede laag, de uiting, betreft de 
vormgeving, de gehanteerde taal, symbolen en het 
gedragsvoorschrift. De derde laag, het bericht, 
betreft de fysieke overdracht, het geuite gedrag, het 
daadwerkelijk uitspreken, zien, horen, zenden, 
ontvangen van een bericht. Verder onderscheidt het 
concept een zender en ontvanger, met elk een 
eigen persoonlijkheid en tenslotte onderscheidt het 
concept een medium, het fysieke middel om een 
bericht over te dragen van zender(s) naar 
ontvanger(s). 
 
Voor het succesvol communiceren dienen de 
bovengenoemde zaken te worden gemanaged. 
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Figuur 4: Het interactieconcept 

 
2.  Het meten van de identiteit, het imago en 

de gaps. 
 
2.1 Identiteit en imago meting 
De corporate communicatie van een onderneming 
heeft alles te maken met beeld dat de onderneming 
uitstraalt over zijn ondernemingseigenschappen 
(identiteit) en het beeld de doelgroepen van die 
eigenschappen vormen (imago). Zie toelichting. 
 

Toelichting: identiteit en imago (fig. 5). 
De identiteit van een onderneming is het beeld dat zij, van 
zichzelf, naar haar doelgroepen uitzendt.  Dat beeld wordt 
gevormd door de persoonlijkheid van de onderneming, d.w.z. 
de som van de onderscheidende eigenschappen van de 
onderneming, zoals “betrouwbaar”, “innovatief”, “technology 
leader”, “lange termijn partner” etc. Deze eigenschappen zijn 
benoemd in de missie en verankerd in de (kern)activiteit, 
doelstellingen en strategie van de onderneming, de 
ondernemingsstructuur & -cultuur (waarden en normen), de 
gevoerde producten en diensten per markt, de wijze van 
handelen en functioneren van een onderneming etc. 
Het beeld van een onderneming over zichzelf, haar 
eigenschappen, wordt geuit door het uitzenden van een veelheid 
van berichten over een veelheid van onderwerpen.  
Bovenstaande betekent, dat de identiteit van een onderneming, 
als niet-natuurlijk persoon, bestaat uit de eigenschappen van 
de onderneming, die voor de zelfverwezelijking van haar 
persoonlijkheid beschikt over het instrument communicatie in 
brede zin.  
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Figuur 5: Identiteit en imago 

 
Het imago van een onderneming is het beeld van de 
onderneming, zoals dat door de doelgroepen, wordt 
waargenomen. Het imago is als het ware het spiegelbeeld van 
de identiteit. Het imago is de indruk van de doelgroep over de 
ondernemingseigenschappen. Het imago dat doelgroepen, aan 
de onderneming toekennen kunnen variëren van holistische, 
algemene indrukken tot zeer gedetailleerde evaluaties van 
ondernemingen, producten etc. Dit is afhankelijk van 
ondermeer de eigenschappen van de doelgroep zelf, alsook de 
intensiteit van de relatie van de doelgroep tot de onderneming. 
Is deze intensief en derhalve het kennis- en gevoelsniveau over 
de onderneming hoog, dan kan de doelgroep veelal een meer 
gedetailleerde evaluatie van de onderneming geven. 
Het imago ontstaat als gevolg van de veelheid aan berichten 
die de doelgroepen ontvangen over de onderneming, zowel 
vanuit de onderneming zelf, alsook berichten buiten het 
directe bereik van de onderneming, b.v. berichten in de pers, 

berichten van concurrenten etc. 
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Voor de identiteit en imago metingen zijn een 40-tal 
branche specifieke ondernemingseigenschappen 
gedefinieerd. Het oordeel van de medewerkers van 
een onderneming geeft inhoud aan de identiteit. Het 
oordeel van de representanten van de doelgroepen 
van de onderneming over de eigenschappen van de 
onderneming geeft invulling aan het imago van de 
onderneming bij de doelgroepen.  
 

Deze ondernemingseigenschappen zijn geordend 
naar vier categorieën (fig. 6): instrumentele- en 
expressieve waarden, satisfiers en dissatisfiers. 
Instrumentele waarden zijn tastbare/rationele, 
veelal concrete waarden. Expressieve waarden zijn 
emotionele, veelal abstracte waarden. Satisfiers zijn 
voorwaarden die de tevredenheid vergroten. En 
tenslotte dissatisfiers zijn basisvoorwaarden, die 
nooit voor extra tevredenheid kunnen zorgen. 
Onder de meest gunstige omstandigheden 
veroorzaken ze geen ontevredenheid. 
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Figuur 6: Categorieën eigenschappen 

 

Bij een identiteit en imago meting wordt de score 
op de eigenschappen weergegeven in “rating” 
diagrammen. Op deze manier wordt de huidige en 
de gewenste identiteit en imago en vooral ook de 
verschillen daarin snel duidelijk (fig 7). 
 

Op dezelfde wijze wordt bepaald door welke 
communicatie het beeld van de onderneming bij de 
doelgroepen ontstaat en hoe deze communicatie 
(vluchtig en vastgelegd) wordt beoordeeld. Tevens 
wordt het beeld van de concurrenten nagegaan. 
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Figuur 7: “Rating” diagram 

2.2 “Gap”-analyse 
Aan de hand van de identiteit- en imagometingen 
wordt een “gap”-analyse uitgevoerd. Hiertoe 
worden de scores voor de huidige en de gewenste 
identiteit, respectievelijk imago met elkaar 
vergeleken. Om te komen van de huidige identiteit 
naar het gewenste imago wordt bepaald welke 
imago verbetering (“communicatie”) dient te 
worden gerealiseerd, voorafgegaan door welke 
identiteit aanpassing (“zijn” en “doen”), fig. 8. 
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Figuurn 8: “Gap”-analyse 
 

3.  Gezamenlijke vertrekpunten voor de 
communicatie 

 
Een onderneming vraagt zich bij het uitvoeren van 
haar bedrijfsactiviteiten telkens af: “wat moet ik doen”; 
“wat kost het”, “wat levert het op” en “welke risico’s loopt 
ik”. Om prioriteiten te kunnen stellen, en dat is 
nodig voor de beantwoording van deze vragen, 
formuleert een onderneming doelstellingen en 
doelen voor de kortere en langere termijn (fig. 9). 
Ook indicatoren, waarmee wordt gemeten of de 
doelen zijn bereikt, worden vastgesteld. Voor de 
realisatie van de doelstellingen van de 
bedrijfsprocessen dienen “critical successfactors”, 
CSF’s, te zijn vervuld. De CSF’s, die leiden tot 
acties voor het bedrijfsproces “beheren 
communicatie”, zijn de gezamenlijke vertrekpunten 
voor de (corporate) communicatie van de 
onderneming. Daarnaast zijn er CSF’s die 
betrekking hebben op alle andere bedrijfsprocessen. 
Het vervullen van deze CSF’s maakt 
“daadwerkelijk” waar wat de onderneming 
communiceert (belooft), “de verankering”. 
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Figuur 9: CSF-analyse 
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4.  Het relateren  van de identiteit en het imago 

aan de bedrijfsprocessen 
 
In stap 2 zijn de identiteit en het imago gemeten. In 
stap 3 zijn de doelstellingen en CSF’s geformuleerd. 
Vervolgens worden in deze stap de identiteit en het 
imago gerelateerd aan de doelstellingen en CSF’s. 
Om te bepalen of de doelstellingen haalbaar zijn 
door middel van het vervullen van onder meer de 
daartoe geformuleerde voorwaarden, wordt 
nagegaan waar de sterkten en zwakten van de 
onderneming liggen en welke kansen en 
bedreigingen in de markt worden onderscheiden. 
 
5.  Beheren communicatie’ 
 
De acties die voortkomen uit de identiteit meting, 
de imago meting, de “gap”-analyse en de GVP-
analyse en die betrekking hebben op communicatie 
worden belegd binnen het bedrijfsproces “beheren 
communicatie”. Dit bedrijfsproces betreft naast  

 de uitvoering van de communicatie activiteiten 
(operatie),  

 het beheer van de communicatie operaties, 

 het ontwikkelen van communicatieprocedures, -
richtlijnen en -middelen,  

 de coördinatie van de totale communicatie en  

 de communicatie strategie planning en control. 

 

De andere acties worden belegd bij de 
bedrijfsprocessen waarop zij betrekking hebben. 
 
6.  Communicatie-actieplan 
 
Het definiëren en het bepalen van de prioriteiten 
van de acties, die volgen uit de identiteit- en imago 
meting, de “gap” analyse en de GVP-analyse leiden 
tot een communicatieplan. De in dit plan vermelde 
acties zijn in een logische volgorde gepland in de 
tijd. Voorbeelden van acties zijn “cultuur/identiteit 
aanpassing.”, “boodschappen aanpassen” etc. (fig. 
10). 
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Figuur 10: Acties 

 
Met het vervullen van deze acties op een plan-
matige wijze worden de gewenste uitstraling van de 
onderneming en het gewenste beeld bij de 
doelgroepen gerealiseerd. En daarmee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de bedrijfs-
strategie. 
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