
I
n haar boek schetst van Loon
een vrij somber beeld van de
manier waarop communicatie-

afdelingen functioneren. ‘Nochtans
zijn de mensen die er werken, vaak
erg toegewijd. Het probleem is dat
communicatieafdelingen heuse in-
stituten zijn geworden. Daardoor
worden de medewerkers geredu-
ceerd tot beperkte schakels in een
groter geheel. Ze durven zichzelf
niet meer te zijn, worden onzeker
en zijn op de duur vooral bezig met
het instandhouden van hun eigen
status en bestaansreden.’

BANG
Nog volgens van Loon zijn de

meeste afdelingen communicatie
conformistische bolwerken. ‘Com-
municatiemensen geven hun baas
altijd maar gelijk, voor de lieve vre-
de, of omdat ze bang zijn. Heel
vaak, zeker in grotere organisaties,
zie je dat communicatieafdelingen
een mistlaag optrekken rond de
CEO, waardoor die moeilijk bereik-
baar wordt voor andere medewer-
kers of journalisten. Zo creëren de
communicatieprofessionals be-
staansrecht voor zichzelf.’ Een 

ander probleem is dat communica-
tieafdelingen vaak worden be-
schouwd als een speeltje van baas
en management. ‘Zij bedenken iets
en vervolgens mag Communicatie
het produceren en verspreiden. Al
te vaak is de afdeling ook een soort
vuilnisbak, waarin alles wordt ge-
dumpt waarvan men niet weet wat
ermee gedaan.’

Weinig efficiënt dus allemaal. En

weinig motiverend voor de mede-
werkers. Die voelen zich een puur
uitvoerend orgaan, wat tot frustra-
tie leidt. Toch is er zelden iemand
die er tegen protesteert. ‘Omdat het
verwachtingspatroon er zeer diep
in zit’, meent van Loon, die zelf ook
jarenlang op communicatieafdelin-
gen heeft gewerkt. ‘En omdat men-
sen het ook wel fijn vinden om zich
belangrijk te voelen. Want zij mo-
gen contact houden met de buiten-
wereld en informatie geven - tot op
zekere hoogte tenminste. Zij heb-
ben de macht om te beslissen wie
de CEO mag interviewen en wie
niet, welke passages al dan niet in
een persbericht of een jaarverslag
komen.’ 

Toch is die macht slechts schijn,
vindt van Loon. ‘Zo mogen com-
municatiemensen zelden meer in-
formatie geven dan de standaard-
antwoorden die door de baas zijn
bepaald. Echt iets toevoegen van
zichzelf is er meestal niet bij. Noch-
tans ben je als werknemer veel
waardevoller als je ook je eigen
waarden laat spreken. Ook de baas
kan zich beter ontwikkelen wan-
neer hij een open relatie heeft met

zijn communicatiemensen en kan
leren van hun kritiek. Jammer ge-
noeg zijn er weinig leidinggeven-
den die daarvoor open staan.’ 

ONTPLOOIEN
Door al die scheefgegroeide

praktijken krijgen communicatie-
mensen volgens van Loon weinig
kansen om zich te ontplooien. En
krijgen andere medewerkers in de
organisatie niet de kans een rol van
betekenis te spelen bij de commu-
nicatie. ‘Terwijl ze dat wel moeten
kunnen. Want de communicatie
van een organisatie mag niet afhan-
gen van een handvol mensen. Het
is niet gezond als slechts een paar
individuen hun stempel drukken
op de beeldvorming van een hele
organisatie. Communicatie moet
juist de verantwoordelijkheid zijn
van iederéén.’

Daarom pleit Van Loon voor een
drastische maatregel: ‘Schaf de
communicatieafdeling gewoon af.
Plaats de mensen die nu de afde-
ling bevolken, op ‘knooppuntposi-
ties’ in het bedrijf, zodat ze een
soort spinnenweb in de organisatie
gaan vormen, in plaats van in een
apart hokje te zitten. In plaats van
een afdeling die orders krijgt van
elders, krijg je dan een aantal men-
sen met wie iedereen in overleg
kan gaan over de manier waarop
communicatie kan worden ge-
voerd.’ 

Van Loon vindt ook dat organi-
saties medewerkers moeten aan-
spreken op andere kwaliteiten dan
hun strikte jobinhoud. ‘Nu zijn heel
wat mensen ongelukkig omdat een
aantal van hun vaardigheden onbe-
nut blijven. Als de boekhouder toe-
vallig ook goed is in vormgeving,
waarom zou je hem dan niet be-
trekken bij de creatie van een
nieuw logo of een nieuwe brochu-
re?’ 

Daarnaast is er nood aan fysie-
ke ‘knooppunten’. ‘Zorg bijvoor-
beeld voor een leuke koffiehoek of
een huiselijk ingerichte vergader-
ruimte. In organisaties die dat soort
ruimtes hebben, lukt het mensen
beter om met elkaar te praten.
Want, hoeveel communicatiemid-
delen we tegenwoordig ook ter be-
schikking hebben, niets kan het
persoonlijke contact vervangen.’

VAK APART
Heel wat communicatieprofes-

sionals zullen de wenkbrauwen
fronsen bij het voorstel van Van
Loon. Is communicatie dan geen
specialisme, geen vak? Reduceer je
het zo niet tot ‘iets wat iedereen
kan’? En als je de afdeling commu-
nicatie afschaft, wie zal zich dan
verantwoordelijk voelen voor de
communicatie? Van Loon begrijpt
die bezorgdheid, maar wijst erop
dat het niet de bedoeling is de ken-
nis en de ervaring van communica-
tiemensen overboord te gooien. Al-
leen moet die op een andere ma-
nier worden aangewend. ‘Precies
door de dialoog aan te gaan, krijgen
mensen meer respect voor de vak-
kennis van de ander. Mensen zul-
len begrijpen dat ze sommige din-
gen beter overlaten aan de commu-
nicatiespecialist, terwijl die laatste
dan weer zal beseffen dat hij som-
mige zaken beter overlaat aan de
mensen in het veld. Waarom die in-
genieur niet zelf een persbericht la-
ten schrijven over zijn project?
Waarschijnlijk moet er dan wel een
en ander worden verduidelijkt en
bijgewerkt, maar de inbreng van de
ingenieur kan wel een waardevol
uitgangspunt vormen.’

‘De titel van mijn boek luidt niet
voor niets: ‘Wie dúrft de communi-
catieafdeling op te heffen? Ik besef
dat het een grote omwenteling is.
Het is best wel eng om de commu-
nicatieafdeling af te schaffen, maar
je krijgt er volgens mij heel veel
voor terug. Gelukkiger werkne-
mers bijvoorbeeld. Als je een orga-
nisatie zover krijgt dat mensen met
elkaar in dialoog gaan, betekent dat
een gelukkige organisatie, met blije
mensen die hard werken.’ 

Heeft van Loon al bedrijven kun-
nen overhalen om die grote stap te
doen? ‘Nee,’ geeft ze toe, ‘maar het
boek is ook nog maar pas uit.’
(lacht) ‘We zien wel bij onze klan-
ten dat ze zich herkennen in mijn
stellingen, en dat ze communicatie
niet meer zien als een apart, geïso-
leerd hokje in het bedrijf, en dat is
een eerste stap in de goede rich-
ting.’

Karin EECKHOUT

■i Birgitta van Loon: Wie durft... de af-

deling communicatie op te heffen?

ISBN 978-90-430-1021-4, uitgege-

ven bij Pearson Education Benelux.

&MANAGEMENT    EXPERTISE
STRATEGIE   l MARKETING & COMMUNICATIE   l HUMAN RESOURCES   l INNOVATIE & TECHNOLOGIE

DE TIJD 15

DONDERDAG 28 FEBRUARI 2008

Wij loodsen u naar een sterk 

sociaal economisch beleid

Een vlotte en stipte opvolging van uw personeelsbeleid is onmisbaar 

voor de goede gang van zaken in uw bedrijf. Bovendien is het arbeids- 

en sociaal zekerheidsrecht permanent in beweging. Aanvullingen, 

bijsturingen, wijzigingen ... te veel om het allemaal zelf bij te houden. 

Daarom moet u kunnen rekenen op een betrouwbare en veilige 

partner om u door die complexe materie te gidsen, langs de valkuilen 

heen.  ADMB voert dit alles voor u uit en helpt u bovendien met de 

nodige juridische bijstand en advies. Samen vormen we een niet te 

kloppen duo!

Mensenzaken voor zakenmensen

MEER INFO? ADMB - Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge 
Tel. 050 474 111 - Fax 050 474 479
E-mail info@admb.be - www.admb.be

ADVERTENTIE

COLUMN

Inge Geerdens

Het is me wat, de jongste weken.

De grote stakingsgolf bleek, al is ze

intussen geluwd, helemaal terug van

weggeweest. Die stakingen hebben

één doel: meer loon. Voor de rest

niets. Als ik een vakbondsman hoor

declameren dat een vingerknip al

volstaat om opslag

te krijgen, wordt het

mij even te machtig.

‘Het leven wordt

duurder. De koop-

kracht daalt.’ Al et-

telijke maanden

komt die klaagzang

mij langs zowat alle

kanten tegemoet.

Ook al trek ik niet in

twijfel dat sommige

producten - voe-

ding en energie om

ze bij naam te noe-

men -  duurder zijn

geworden, vind ik

toch niet dat het

zo’n vaart loopt. En

trouwens, hebben we in dit land met

ons systeem van loonindexering niet

een ideaal middel om de stijgende

prijzen op te vangen? Er komen dit

jaar twee indexeringsronden van

onze lonen. Dan ben je als werkne-

mer goed gewapend om de stijgen-

de levensduurte te tackelen.

Probeer dat maar eens duidelijk te

maken aan de vakbonden. Opslag en

wel nu meteen, dat is hun enige de-

vies. Wanneer directies daar niet di-

rect op ingaan, grijpen ze onverbid-

delijk en zonder aankondiging naar

het stakingswapen. Sociaal overleg

en cao’s? Kennen de vakbonden nu

niet. Zeer jammer en uiterst gevaar-

lijk.

Het stakingsklimaat is zo ver ge-

vorderd dat een vingerknip al vol-

staat om meer loon te krijgen. Niet

mijn woorden, maar die van Herwig

Jorissen, voorzitter van ABVV Me-

taal. Mijn maag keert (letterlijk en fi-

guurlijk) om wanneer ik zulke gratui-

te uitlatingen hoor en lees. Beseffen

de vakbonden dan niet dat ze met

vuur spelen? Die eisen voor extra

loon zorgen misschien wel voor en-

kele ‘quick wins’, maar op lange ter-

mijn zijn ze nefast. Ze brengen heel

wat bedrijven, en dus ook de werk-

zekerheid, in gevaar. Komen er bin-

nenkort banen op de tocht te staan,

dan verwijs ik iedereen door naar Jo-

rissen en consorten. Eigen schuld,

dikke bult. Al hoop ik natuurlijk vu-

rig dat het zo ver niet zal komen. 

Ik heb het al dikwijls aangestipt:

op zich heb ik niets tegen stakingen.

In sommige geval-

len kunnen zulke ar-

beidsonderbrekin-

gen zelfs nuttig zijn,

als de reden ervoor

gegrond is. Maar

dat zie ik nu niet ge-

beuren tijdens deze

stakingsgolf. Het is

puur graaien naar

wat er te graaien

valt. Zou het ook te

maken hebben met

de sociale verkiezin-

gen van mei 2008?

Een rondje spierbal-

lenvertoon gaat er

dan altijd wel in. Dat

hebben we ook ge-

zien tijdens de campagne voor de

federale verkiezingen van 10 juni

2007. Dat al die stoerdoenerij er uit-

eindelijk voor zorgde dat er maan-

den niks bewoog, vergeet men snel,

zo te zien. Soit.

Bovendien houden de vakbonden

geen rekening met een niet onbe-

langrijk feit. Ook bedrijven hebben

door die prijsstijgingen met stijgen-

de kosten af te rekenen. Op de koop

toe is België al een van de duurste

landen om te ondernemen en te in-

vesteren. Toch betreurenswaardig en

onbegrijpelijk dat vakbonden dat

niet in het achterhoofd houden wan-

neer ze roekeloos opslag eisen. Wil-

len ze dan echt dat alle ondernemers

er, moegetergd door de vakbonds-

druk, de brui aan geven?

■ Inge Geerdens (37) staat aan het

hoofd van het selectie- en wervings-

bureau Executive Research. Vorig

jaar kreeg ze de WoMED Award als

meest verdienstelijke vrouwelijke 

ondernemer. Met www.cvwarehou-

se.com is ze ook actief op de online-

rekruteringsmarkt.

Vingerknip

Beseffen de
vakbonden
dan niet dat
ze met vuur
spelen?

”
■ (tijd) - Weg met de communicatieafdeling in je be-

drijf. Dat komt de communicatie alleen maar ten goe-

de en iedereen wordt er beter van. Dat opvallende plei-

dooi houdt de Nederlandse Birgitta van Loon in haar

pas verschenen boek ‘Wie durft... de afdeling commu-

nicatie op te heffen?’ Laat alle mensen in je organisa-

tie het woord voeren, is het devies van de communica-

tiespecialiste.

Birgitta Van Loon: ‘Communicatiemensen geven hun baas altijd maar gelijk, voor de lieve vrede of omdat ze bang zijn.’ FOTO: TDB

Waarom 
die ingenieur 
niet zelf een 
persbericht 
laten schrijven
over zijn 
project? 

”
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Birgitta van Loon

■ Volgde opleidingen in hotel-

management, public relati-

ons, management en marke-

ting.
■ Werkte als salesmanager bij

Sheraton. 
■ Was hoofd public relations

bij Golden Tulip Hotels.
■ Leidde de communicatieaf-

deling van BSO, het huidige

Atos Origin.
■ Werkte voor Ex’tent, de par-

ticipatiemaatschappij voor

verantwoord ondernemen.
■ Was verantwoordelijk voor

de marketingcommunicatie

van het ijsmerk Ben & Jerry’s

in Nederland.
■ Richtte in 1998, samen met

Frans Smits, In’tent op, een

bureau voor ‘belevingscom-

municatie’(duidelijk maken

waar je als bedrijf voor staat

door middel van activiteiten

waarmee je mensen raakt).
■ Haar eerste boek ‘Commun-

ceren vanuit je buik’ (2002)

verscheen in twee drukken.

‘Schaf de communicatie-
afdeling in je bedrijf af ’

HUMAN RESOURCES Birgitta van Loon pleit voor ‘knooppunten’ en ‘verbindingen’ in organisaties


