


Waarom meten we communicatie?

'We zr;n er voot de Cont'inuÏteit
van de organisalre.'

De themagroep Acco!ntabillty b€soot na een

v êsende sta't dal hel goed ,o! zln om ecn

aanta meehrethod e(en \\,adrmee comnunl

catieprofessionak h!n aciivteitei k!nnef me

icn naan el,daí ic 2etten.luÉt de reg evoer,ng

op d. comnrirnlcatieÍ!nct e ls alleen molle l<

alsle wc.t waarle naatio. w t en watlÊ

daaruoor moei doei En alsle ve'volgens (Llnt

laten zien oÍjel. doelrtelllnBer hcbt sehaald

En dat ir dan weer ccn mooie ! ldag ig voo

de commun cati€rnanager

Cathelilne .lansscn d € samen mct Mari!e

Hogcndoorn de Accountabililykar bij Loselon

treki legt !it waàr het bjaccountabl ty

oin draali: De íocus llEt n et aileen op hct

ophoesten van cifertjes over dc inzel van

verschilende comm!nicatierniddelei Er s

ju 5t ook focus op hct m€etbaar maken van de

(wa lc t van de communicatiefuncii-" binner

ecn organisatie oi de waarde van heljLrisi

form! eren van doeste ingen A.colntabi iy

gaat n et aiÊen ove. het afieggen van verant

!,/oo'ding zoals ve€n deiken, het gaat ook

over veranrwoorde ii(he d nemei ce rkk g

docn steed5 m€ci.ómrnunicatieprofessiona s

dat en dat is een bc angril<e ontw kkeling. We

hebben welgoede meeufstr!menten nod s
orÍ aan lc tonen dal hei oo< werke Jk wcrkt '

Janssen ze t pL-senteerde n Ce aatsie bi

ecnkomst van de themagroep Accountab iiy

de Ealan.cd scarecard nethode (BSC) één

vai de mose ike meetmethoder. 'Dat È eer

mool nsÍunent omdalje hem helemaal (nt
aaipassen aan le e gen sluatie en orga r sai e

rlct gaat I t van cike e aandachtsgeb eden,

zoa s mnrketingcommuficatie, internc com'

mrii..lie.n be êidscommun caUe voor

ovcrhe dsorgani5alies

Met een aaita typ sche comm!nlcate

ind.atoren nrcet ie hoe hel scsteld s mei die

gebeden Mogellkc ndcaioren zilf dude

lkreid, o m gevinSsgcr chthêid, responslvtclt

en consÈtenie De aandachtrgeb eden en

nd caioíen k!n le zelÍ i:anpaíen aàn je e s.r
o ganisatie. De m.t ng v ndt p aaïs ln een

gevar eerde prolectgroep nret managemeil,

commLriicatiemeisen c r ardere inter..
(laften van de comm!n cat.afde ing D.

conmunicaticf!nd e wordi mmerE door

edereen ln de organ satie vonrgcgeven. lei
gaat er ! tÉlnde jl< om daije com,nrn cat Ê l

Ma'la i-larmsen hooÍd commun cate val

Woon3iede, woningcorpoíaie Ede, vo sd€

dc clrtls Ac.oLrntab tyblSRM lihebde
inet ng toegePasi bilWoonstede. Hel É...
hêel prettige en overzichic ijke melhod€

D Íeci wo'di d!.ellj< of er wirt s.hot à. a.

comnruncalle. k heb d recte nraragen€,rl

en de aÍd€lin3 commln cat€ - viificr nre re.

in tolaa gevraagd de dooílchtinA le io.r
Er (wam ond.r meer uil dat we te we | 3

l! neren naar wat de klant ,,,r Dai hebbe l

we d rect aangepa(t door klantenpaic s i :Ê

steilei d e goed te mon toren en de o.tplt t.

Wat was voo Harnrsen de 
'ed.n 

om z ."
i r ac.o!ntabiliiy tc verdiepen?'Wil warii
be2orgd dat onze repltatie schade op ep..r,
de slechte andelij(e pe'5 die won.gb.!i,
coípoÍatc5 de afge open jare. kreger D.rrr

krljgle o(a. toch een iik van mee. DaaÍraa!:

wordt er iegenwoord g vee nalwke!rlg€' 'rrl

u lgaver ge et. lk w de dê d s.uss. ovÊr l:

mÊervaadÊ van commln cat e vóóÍ zlln door

t,...zE te kunnen aanwjzci waar hei goed

rorr s.n rat het opleve{.

!ti..L ae f!.cl. onder dr!(? HetÈatiid anr:
,r.,rie,t ae neeMaardc var conrmunicat c

r.i. t1Ê'i.ran letonei Draagvla(, betrok

.:. -. d ei een soepel proces door goede

'li .r!..it. s moeilij(eÍ lnzichtc jl te ma

ri- .li- lr lloorb.c d .oncrete v€rioopcijÍetr

r, :.r :jeile. ra5 mcn m nderkrlts.l. N!
' .,..r | !l op {le (elel komt, is een goed

: r'. ',t,.. r'ordt vÊrschi end tegei conr'

-.. , :-. :r-g.r.ker Bj de één zit er e.i
::i:i .. - ril...nakers bldeanderwo'dt
' ._ -- , lii t .ieer op straiegkch n veau
_:.r.: l:.:in'e€ Seven w. a5 commun cai.
'-....-i! rtern gemergde sgnaen aÍ ovcr

... _ r 'i r.hÊ n en wat ervan verwa.hi



Ii Waarom meten wê communicatie?

'De fe$ievOerin$ oJr colnil]unici."liebelej

rs\M3,3,1 hret orf} Craail.'

Waarom is accountabillity nodig?

Hoe konrt heitoch dai we jlist op d i moment

zo op zoek zlr naar het aantonen van de

waardevan comm!ricate? s datalild zo ge'

weest? ( ga eryoorte 
'ade 

bijmÍn vader, dle,

nmiddeh 85laar en al anger dan tw ntiglair
! t het vak, a tld geïnter€sseerd,s gebleven ln

deontwikle nsen. Moêsthlln 1963,toen hii

aantrad ak hoofd voor chting bl de lnivers-

têt van Nimegen, ook voo4d!rend aten zei
wat zln voor chiingsactvteiten (zo heette dat

tocn nog) daadwerkel j( opleverden?

'Wai het op everde? ze waren overa blij

rÍeel Dal was in de ee5te plaats dus de we-

tenschapsvooíicht ng Men wlde meer naar

b!iten met onderzoeken. Dat gêbeLrrde voor

d en nalwe ks dls dat moest À€beuren Wat

anders: er werden corgresser georganiseeÍd

door hoogleraÍen, maar dat liep n Êt goed, dat

g ig eên beei e k unee S. De per5 was er ie

aat bl, de ultnodlg nsen <wanren te aat,

dai soort dlng€n Dus daar moest ik mee aan

de slag.

'lnterne coinrnun catie? la de ocaties van de

!i vcrsteiten agen veÉprê d door de siad en

n emand u/5t van e kaar waar ze mee bezB

waíen. Dat w de her.o ege van bett!!í an-

der 7en Dc mêisên zêf ook Íolwens

'De demoÍat sering volgde, de !niversteit

moe5t mee verand.rcnl Om nldenten en me-

deweíker! neer zeggenschap te geven, moes

tei ze j! st geinfomeerd zijn, vond ik Dát nas

mlln focls en mjn verhaa. Het collese van

Eesi!ur g ng daar schoorvoetend n m€c. Toen

bi-"e( dat de vooílichi nS aan stldcntcn n een

grote behoeíte vooÍzag (we teldcn gev,roon de

vrasen), saven ze nre sellj(.
'De concurent e tu$en !nlveEite ten kwam

op Sang n de laref 80,d.lriv.Eteitmoen
mee n de mar(etifgsiroom Èlet was n d e

tijd lrot do,é onr Íeclame te rnaken Maar het

moest vr'e. We hebben ondenoe< gedaan naar

onze conc!rcnieposlte en d € bleek anders te

iggen dan !,/e dachten Uirecht was vce meer

eef concLrnent voor Nlmegen dan I burg er

Maan cht,2oas we egen l( dachien.'

'Nat!unllk was het aan mijom de verantwoor

delll<heid le nemer voor onze actvteltei €n

de veranderingen bt]licn dc univeEitclt naar

lrinne'r te bíengen Mln beangrij(sie moiio

was: We,ijn ervoor de continllteit van de

'k heb d e verandêringer voor de voo'lchting

altijd n noia's onder de aandaclrt var het col-

ese sebracht l( heb rne suÍ Êeschreven Maa'

omdat ik hun behoefte verwoordde waren ze

altijd blrj wat k deed, vloede voort ! t beleld.

lk bewoog mee op dc stroom Mei dlríde

meer op de ondeÍbul( te vedrouwen De

meetbaarheid achteraÍ was nrinder beangrijk

Nu moet vooraf albepaald worden hoele

achteraí meet datie ge lk had

Zoiang commun..rL e iitur'oord geeít op pl

Bende vÍagei d. bl . re.t es en raden var

bestlrur even Ê.lÊ.omm!nlcatie in het lr:

van het be e.l eeii.5aeíreetbaarhedetu;
b jkbaar seen ii,i 'stre N! êÍ grote conrfl.

n catcáfd.lln,ler z li er op e dingen bestii:

op ve 5ch lleiCÊ n !r"al 5. het va( uit d ver!.

proÍesse! bes:rat e. .! we vooralz-"í \

den dat e (e z.rrze I re5pecterende organ 5a

cer commli .at e.rÍde ig nod g heeft, s h€

nct het nreebÉÍr€sen aide15 gesteld oler
wordtdeb.ockr.Ír.aigetro((en Men kli
sche'p .da e k. ceni die wordi u iSege!..
dereen ! dàardooí Sedwongen zln acl\,:.:
! t t. drlkien | .lÍe6
Ter.cht waetrchlln lk
B lÍl nain ddi het onr mel.lan Fuin....i
te spre(en een hachelijke zaak b llt o ':
het over de anse termijn gaat En zoi1.

Cathe lie lanssen beradr!kt 'Je moel .

zorgei datle de (waltet van hct.or-
iebele d bltft nreemeien. En Mêr 3 .:-^
'le moettoch b íven proberen hei o.:
gevoe nzichte lk te maken

Sabine Funneman s 2elktandig.r_ -
advise!ren lld van de íedact c !r- :


