
- CHANGE -
strategische communicatie 

Platform Bodembeheer, 26 maart 2009



Vaccinatie baarmoederhalskankerVaccinatie baarmoederhalskanker

Krantenkoppen:

‘Klink mikt op inenting 
baarmoederhalskanker 
2009’

‘Vaccin 
baarmoederhalskanker 
redt veel levens’

‘Gezondheidsraad: goed 
advies 
baarmoederhalskanker’



Grote onrust over prikGrote onrust over prik

Krantenkoppen:

‘Lage opkomst vaccinatie’

‘Twijfels nemen toe’

‘Gezondheidsraad banden met medicijnindustrie’

‘Brief RIVM moet overtuigen’



GGD en RIVM vGGD en RIVM vóóóór inentingr inenting

Uitspraken RIVM-arts Marina Conijn:

“We hebben een heel goed beeld van de bijwerkingen. Er zijn 
al een half miljoen kinderen ingeënt en allemaal goed 
gemonitord. En er zijn geen gekke dingen gebeurd.” (Bron: 
Tros radar)

Over de bijwerkingen op langere termijn: "De tijd zal het leren."



Invloed internet:Invloed internet:
meisjes en ouders zoeken zelf informatiemeisjes en ouders zoeken zelf informatie

Reacties op forums:

“Ouders en meisjes worden door het RIVM afgeschilderd als 
een stelletje onbenullen die in overspannen kuddegedrag dit 
vaccin afwijzen. Maar de consument heeft zichzelf nu 
geïnformeerd en is veel beter op de hoogte dan dat het 
RIVM dacht én denkt. “

“Men heeft iets willen invoeren dat niet volledig onderzocht
was en ten tweede de invoering zelf. Een incomplete folder
en nu wordt er met grof geschut geschoten terwijl het al te 
laat is. 

“De overheidsvoorlichting is onvolledig, eenzijdig en onjuist.”





Programma

1. Identiteit, imago en impressie
2. Formuleren kernboodschap
3. Draagvlak en weerstand



DEEL 1

IDENTITEIT, IMAGO EN IMPRESSIE





Bron: Volkskrant dinsdag 14 november



De ware aard van een persoon en 
organisatie

Identiteit



Imago

Het beeld dat mensen hebben van een 
persoon of organisatie



Impressie

De indruk die iemand vormt op basis van wat 
een ander zegt, doet of hoe hij eruit ziet



Elementen

• inhoud
• vorm
• relatie



Vragen aan u

Benoem in tweetallen 3 kenmerken van het 
oude imago van het bodemwerkveld.

Voelt u zich daarbij nog thuis? Noem 3 
kenmerken van de nieuwe identiteit van de 
bodemwereld? 

Wat betekent dit voor het gewenste imago?



identiteit = imago       ideale situatie

identiteit imago
o.a. imago- en impressiemanagement 
inzetten om bij te sturen



• gedrag
• communicatie
• symboliek

Imago- en impressiemanagement



Gedrag



Communicatie



Symboliek



Impressiemanagement in de praktijk



Congruentie

Inhoud moet congruent zijn met:
• handelen
• verleden
• lichaamstaal
• vorm
• achtergrond



• Hoe wil ik in een bepaalde situatie op 
anderen overkomen?

• Is er een juiste balans tussen lichaamstaal 
en boodschap?

• Komt mijn handelen overeen met wat 
anderen van mij verwachten?

Vraagt u zich dit wel eens af?



Bron: NRC Handelsblad 10 oktober







DEEL 2

FORMULEREN KERNBOODSCHAP



Kernboodschap

Datgene wat de toehoorder onthoudt, wat hij of zij 
doorvertelt aan anderen naar aanleiding van verhaal

• Consistent/ congruent

• Dynamisch en perspectiefrijk

• Sluit aan bij belangen en behoeften



“Yes, we can” “Country first”

“A leader you can believe in”

“A cause greater than self”

Case: verkiezingen VS



Kern van de boodschap

Drie vragen vooraf:

• Wat is de kern?
• Welke groep bereiken?
• Welk effect bereiken?



Drie vragen vooraf

1. Wat is de kern?

• Belangen en behoeften?
• Dynamisch / perspectiefrijk? 
• Eigen geloof?



Kern (altijd!) Extra’s 
(indien mogelijk)



Case: financiële crisis

Stam (kern):

“Crisis raakt iedereen”

Takken:

Veel mensen raken hun baan kwijt

Alle ministeries moeten bezuinigingen doorvoeren

Hogere vergoedingen Statenleden Provincies



Drie vragen vooraf

2. Welke groep bereiken?
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++

++/-

-



Drie vragen vooraf

3. Welk effect bereiken

• Kennisvermeerdering?
• Houdingsverandering?
• Gedragsverandering?



Sterke economie

Aantrekkelijke woonstad

Belangrijkste havenstad van Europa

Ruimte voor ondernemers

Bouwen in bestaand stedelijk gebied

Transformeren zwakke woonmilieus

Duurzame bereikbaarheid

Architectuur als ontwikkelkracht



Service

Reisinformatie

Verbeterde dienstregeling

Verandertraject personeel en materieel



Inrichten van land

Opslagmogelijkheden

Klimaat en energie oplossingen

‘Bodem’ op de agenda zetten



Vragen aan u

Wat is de kernboodschap van het project/ de 
werkzaamheden, waarmee u zich nu 
bezighoudt?

- belangen/ behoeften
- perspectief/ dynamisch
- gelooft u erin?



DEEL 3

DRAAGVLAK EN WEERSTAND



Vraag aan u

Kunt u van drie mensen in deze ruimte 
vertellen waar ze 

• mee bezig zijn?
• enthousiast van worden? 
• ‘allergisch’ voor zijn?



Draagvlak

• Eerst intern, dan extern 
• Niet altijd vanzelfsprekend
• Vraagt om actie



Weerstand en draagvlak bij processen
Adoptie-categorieën

• Vernieuwers (innovators)
• Vroege volgers (early adopters)
• Vroege meerderheid (majority)
• Late meerderheid (laggards)
• Onveranderlijken (non-adopters)



Adoptie-curve
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Bereidheid tot veranderen groter 
naarmate:

• Relatief voordeel bestaat
• Verandering verenigbaar is met opvattingen
• Complexiteit gering is
• Innovatie testbaar is
• Innovatie waarneembaar is



Vertragende factoren bij 
acceptatieproces

• Gebrek aan informatie
• Tegenstrijdige informatie
• Trage gewenning
• Angst om te verliezen
• Gebrek aan vertrouwen





NRC, 16 december 2008

Telegraaf, 4 maart 2009

Persbericht gemeente Barendrecht, 19 februari 2009



De Schakel, 12 maart 2009

Blik op Barendrecht, 26 februari 2009



Eenvandaag 18-02-09

Shell: We hebben een PR-probleem.



Communicatieve spelregels bij 
acceptatieproces

• Integreer communicatie vanaf begin
• Stel strategisch communicatieplan op
• Zorgt eerst voor interne acceptatie van 

plannen
• Participatie leidt tot meer draagvlak
• Communiceer stelselmatig
• Bedenk wat je wilt bereiken bij doelgroepen



Doeltreffend veranderen in vier fasen

1. Onderzoeks- en analysefase
Welke situatie of probleem moet worden 
aangepakt?

2. Visie- of scenariofase
Wat zou een aanpak kunnen zijn? Wat zijn 
mogelijke oplossingen?

3.    Definitieve plan
Wat is het definitieve plan van aanpak?

4. Uitvoeringsfase



Weerstand en draagvlak in persoonlijke 
contacten

De negatieve spiraal:
• kritiek vermijden
• kritiek ontkennen
• gedrag verontschuldigen
• kritiek met kritiek beantwoorden



Weerstand en draagvlak in persoonlijke 
contacten

De positieve spiraal:
• luisteren
• doorvragen
• instemmen met kritiek
• probleem oplossen en afspraken maken



Weerstand en draagvlak in persoonlijke 
contacten

Interventie:
• herkennen van weerstand
• openstellen voor kritiek
• omslag naar voordelen
• wijzigingen bespreken


