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HANDREIKING

Stap uit je
com(municatie)fort

Waarom jĳ zelf de sleutel bent voor meer klant- en 

organisatiewaarde.

Het geldt voor elk beroep en zeker ook voor communicatie: je 

overtuigingen en interacties bepalen grotendeels de waarde die 

jĳ levert. Ze kunnen je inperken maar ook vooruithelpen. Om dat 

laatste te bereiken, moet je eens uit je fort stappen, lef tonen 

en de magie van verbinding aanboren. Zo zorg je dat je als 

volwaardige partner aan de directietafel zit, inspirator bent voor 

je teamleden en diensten levert die zin en effect hebben. Vier tips 

om jezelf en de organisatie communicatiever te maken.

TIP 1:

ZIE JE KLANT ALS BRON VAN 

WĲSHEID 

TIP 2:

BESCHOUW JEZELF ALS OORZAAK 

VAN HET PROBLEEM

TIP 3:

STA BOVEN

HET GESPREK

TIP 4:

MAAK HET ONBESPREEKBARE 

BESPREEKBAAR  
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Je krĳgt het vast weleens te horen van een klant: 

mooie strategie, prachtig concept, maar doe 

toch maar een flyer en een Facebook-campagne. 

Ondanks je gedegen advies dat het met deze 

middelen niet lukt de stakeholders te bereiken. 

Het zal ook weleens tot de gedachte leiden: daar 

gaan we weer. En dan zeggen ze dat ik strategisch 

adviseur moet zĳn! Of: je snapt ook niets van 

communicatie!

Begrĳpelĳk, maar deze veroordelende modus gaat 

je niet helpen. Bedenk op zo’n moment maar: 

er zit wĳsheid in deze persoon. En boor deze 

vervolgens aan. Luister vanuit nieuwsgierigheid 

en openheid: deze persoon wil zichtbaarheid en 

effectiviteit en ik ook. Geef de klant erkenning: “Wil 

jĳ de zekerheid dat we gaan scoren? Dan gaan 

we er met elkaar voor!” Het effect is dat de klant 

begrip ervaart en blĳ is met de samenwerking. 

Jĳ snapt wat de klant wil en verbindt dat aan een 

concrete actie. Zo bleek bĳ een internationaal 

adviesbureau een direct-mailactie aan een 

aantal (potentiële) klanten en een publicatie 

op LinkedIn een effectieve strategie om goede 

voorbeeldprojecten te tonen en om contacten aan 

te halen. De flyer is er nooit gekomen.

Als je regelmatig in dezelfde lastige situaties 

belandt, is de kans groot dat je die zelf in stand 

houdt. Neem de communicatiemanager die 

tĳdens het teamoverleg telkens in aanvaring 

komt met een senior woordvoerder. Of als 

communicatieprofessional lukt het je maar niet 

om uit de uitvoering weg te blĳven. Telkens bĳ jou 

presteert de klant het om je ‘een opdracht’ mee te 

geven terwĳl het beleid van de organisatie is om 

dit niet meer te doen. Maak dan als het ware een 

foto van de situatie en vraag je af: wat doe ik in dit 

geval? En hoe kan het anders? Zoek met andere 

woorden vanuit jouw positie naar oplossingen en 

alternatieven.

Merk je dat jĳ telkens reageert als je senior 

woordvoerder met een idee komt. Vraag dan 

eens aan je teamleden: “Wie wil op dit idee 

reageren?” Of laat het idee gaan en richt je 

op de samenvatting van het agendapunt. Zeg 

bĳvoorbeeld als communicatieprofessional tegen 

je klant: “Ik wil me graag aan de afspraak houden 

geen congressen meer te organiseren. Laten 

we samen kĳken hoe we op een andere manier 

meerwaarde kunnen leveren.”

Het lĳkt een open deur, maar als je doet wat je 

altĳd deed, krĳg je wat je altĳd kreeg. De uitdaging 

is verantwoordelĳkheid te nemen voor je eigen 

gedrag en het anders te gaan doen. Zo doorbreek 

je de cirkel. En dat doorbreken begint nou 

eenmaal bĳ jezelf. Dit stelt ook Arend Ardon in zĳn 

boek Doorbreek de Cirkel over hoe je als manager 

onbewust verandering blokkeert.

Gedoe ontstaat vaak over de concrete strategie, 

het budget of de formatie. Een minister of 

wethouder die toch een perscampagne wil. De 

directie die minder geld en formatie wil voor 

communicatie. Zulke gesprekken vervallen 

vaak in het herhalen van de eigen standpunten. 

‘Wĳ’ van communicatie tegen ‘zĳ’ van beleid, 

de business, het bestuur. Wees dan als 

communicatieprofessional het toonbeeld van 

communicatie. Kies voor de ‘derde’ positie. Ga 

boven het gesprek hangen en benoem ieders 

belang. Richt je vooral op onderliggende waarden, 

die ieder met z’n strategie wil vervullen. “Wĳ willen 

beiden doeltreffendheid, kwaliteit en vertrouwen. 

Welk budget en welke formatie is reëel om dit te 

realiseren?” Een uitkomst kan zĳn om het budget 

te verlagen en tegelĳkertĳd bepaalde taken/rollen 

elders in de organisatie te beleggen of niet meer 

te doen. 

Door alle belangen en waarden concreet op tafel 

te leggen, ontstaat ruimte voor creativiteit en 

voor innovatie. Je komt dan tot oplossingen die 

ieder alleen niet had kunnen bedenken en die 

voor beiden werken. Dit zorgt voor wederzĳdse 

tevredenheid, flow en vertrouwen. 

Als je dan de wĳsheid van je klant hoort, je eigen 

aandeel ziet en de creatieve ruimte in gesprekken 

aanboort, is er nog een valkuil. Als het echt 

spannend wordt, kan je automatische piloot het 

gaan overnemen. Deze is erop gericht de boel 

onder controle te houden en te winnen. En dat 

gedrag ook nog eens met ‘defensieve strategieën’ 

te verbloemen. Stel: je wilt een verbinder zĳn 

maar als het erop aankomt, mislukt dat steeds 

in het teamoverleg. Omdat iemand structureel 

jouw verzoek negeert een onderwerp buiten 

de vergadering te bespreken, bĳvoorbeeld. 

Vervolgens maskeer je je vluchtgedrag met een 

grap of relativering: “Ja, drie keer is scheepsrecht” 

of: “Ik moet naar een ander overleg”. Zo blĳft het 

pĳnpunt onbespreekbaar.

Probeer dit gedrag bĳ jezelf te herkennen en 

benoem het vervolgens openlĳk. “Ik ben boos en 

wil nu weglopen, maar dat draagt niet bĳ aan een 

effectief overleg en goede samenwerking.” Bĳ 

zo’n bekentenis komt (team)leren en veranderen 

op gang. Dit zal leiden tot echte openheid en 

verbinding.

Chris Argyris reikt in zĳn boek Managementadvies 

– toegevoegde waarde voor uw organisatie? nog 

meer alternatieven aan voor dit defensieve gedrag. 
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