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Stap voor stap naar communicatief vaardige medewerkers 
Een woningcorporatie die echt in gesprek wil met haar klant, laat die dialoog niet alleen aan de 

afdeling Communicatie over. Een organisatie staat alleen middenin de samenleving, als alle 

medewerkers communiceren. Met elkaar, met de klant en met stakeholders. Dat hoort bij je baan. 

En het verbetert op termijn de reputatie van je organisatie. Maar hoe bewaak je de kwaliteit van je 

communicatie en hoe organiseer je je communicatie intern? Aedes sprak met zowel 

woningcorporaties als andere organisaties die de stap naar communicatief vaardige medewerkers 

maakten en stelde een stappenplan op. 

 

Stap 1: Sluit aan bij de organisatiekoers 

Om het communicatief maken van de organisatie goed in te voeren, moet je aansluiten bij de 

belangrijkste beweging in jouw organisatie. Alleen dan is betrokkenheid van het bestuur haalbaar, 

wat volgens alle ervaringsdeskundigen een absolute must is om deze verandering door te voeren. 

Bovendien kun je meeliften met andere interne veranderingstrajecten. Belangrijk is dat dit traject 

niet alleen ‘een dingetje van communicatie’ is. 

Woningcorporaties zijn volop in beweging. Bij vrijwel alle nieuwe organisatiekoersen, past 

verbetering van de communicatieve vaardigheden en mogelijkheden van medewerkers. Corporaties 

willen bijvoorbeeld beter aansluiten bij de behoefte van de klant, meer verantwoordelijkheid bij 

individuele medewerkers leggen. Signalen van buiten beter oppikken en er in het organisatiebeleid 

iets mee doen. Ook reorganisaties of de overstap naar organisatiemodellen als INK (Instituut 

Nederlandse Kwaliteit) hebben vaak als bijbedoeling dat communicatie een verantwoordelijkheid is 

van iedereen. Soms is ook gewoon bezuiniging de basis van de nieuwe koers van de corporatie. Of de 

wens om bij te dragen aan een betere reputatie van de eigen organisatie of zelfs de sector als geheel. 

De organisatiekoers is vrij eenvoudig te vertalen naar jouw traject. Komt de huurder centraal te 

staan? Dan betrek je huurders bij het bepalen van de nieuwe communicatiekoers en vraag je hoe zij 

het willen. Is efficiënter werken het doel? Dan zorg je dat je tegelijkertijd een besparing kunt 

beloven. Gaat je organisatie samenwerken met andere woningcorporaties? Dan werk je samen met 

collega’s bij die corporaties je plannen uit. 

 

Stap 2: Bepaal een duidelijk en meetbaar doel en maak een plan 

Je gaat best wat veranderen, daarom is het belangrijk een goed plan te maken en dat zo te doen, dat 

je in de gaten kunt houden of je plan werkt. Aan de hand van het organisatiedoel, bepaal je de 

doelstelling van het communicatief maken van de organisatie. Zorg dat communicatie niet alleen 

gezien wordt als het maken van communicatiemiddelen, maar als een competentie waarmee je je 

organisatiedoelen kunt bereiken. Juist door heldere doelen te formuleren, bereik je dit. En door 

heldere doelen te formuleren, kun je ook achteraf meten of je die doelen hebt bereikt. 

Wil je het simpel houden, dan meet je het effect van je plan aan de hand van uitvoering, zoals 

twitterende wijkbeheerders en bloggende managers. Maar dat zegt natuurlijk niet zo veel.  
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Meetbaar zijn ook: tevredenheid van huurders over de communicatie of klantcontacten, kennis over 

de doelgroep, het naar binnenbrengen van signalen van buiten (en daar iets mee doen), middelen en 

boodschappen formuleren. 

Maar ook omgevingssensitiviteit, responsiviteit van de organisatie zijn meetbaar te maken. Zorg dat 

je betrokken bent bij klantonderzoek zodat je je aanpak direct kunt bijstellen aan de hand van de 

onderzoeksresultaten. 

 

Stap 3: Bepaal wat communicatie doet en wat de rest doet 

De meeste woningcorporaties maken grofweg de indeling dat de uitvoering van de communicatie in 

de lijn gebeurt en dat de afdeling Communicatie er is voor strategie, kaders en praktische 

ondersteuning. 

 

Dit kunnen medewerkers volgens alle ervaringsdeskundigen heel goed zelf: 

 Intranet bijhouden  

 Zelf evenementen organiseren, zoals bewonersbijeenkomsten 

 Spreekuur houden in de wijk 

 Twitteren en andere sociale media gebruiken 

 Communicatieplannen maken voor veelvoorkomende processen (zeker met een standaard 

format) 

 Webcare (vaak bij het klantencontactcentrum) 

 Brieven, mails, posters, advertenties en ander klantcontact tijdens nieuwbouw of renovatie 

Dit legt de een afdelingen zelf en de ander toch nog bij de afdeling Communicatie: 

 Communicatieplannen maken 

 Projecten starten. Sommigen schuiven aan het begin van elk project voor nieuwbouw of 

renovatie aan. Om de strategie te bepalen en om actiepunten en draaiboek te formuleren. 

Anderen alleen om risico’s te inventariseren. Zijn die er niet, dan gaan ze weer weg.  

 Woordvoering over projecten 

 Check op teksten of middelen voordat ze de deur uitgaan.  

 Persberichten  

 Bewonersblad (eventueel uit te besteden) 

Dit blijft meestal bij afdeling Communicatie: 

 Focus aanbrengen in onderwerpen. Samen met bestuur bepalen welk beeld wordt neergezet, 

welk verhaal verteld wordt.  

 Onderzoek naar informatiebehoefte doelgroepen 

 Communicatie monitoren: kijken of focusgebieden aan de orde komen. Reputatiecheck.  

 Corporate huisstijl en website onderhoud in grote lijnen 

 Strategie  

 Reputatie(management) 

 Crisiscommunicatie en inventariseren/sturen op risicoprojecten 
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 MT-input over communicatie, grote lijnen, spannende projecten of issues 

 Ongevraagd adviseren 

 Monitoren, onderzoeken, meten, enz. Of gewoon vinger aan de pols houden 

 Communicatiekalender bijhouden (bijvoorbeeld om te scoren dat focusthema’s regelmatig 

belicht worden en in te grijpen als dat niet zo is) 

Stap 4: Zorg dat het intern gedragen wordt 
Gooi communicatie niet over de schutting van Communicatie naar de overige afdelingen. Maak 

duidelijk wat het voor mensen betekent in hun werk, desnoods met een interne campagne. 

Communiceer daarbij ook goed wat medewerkers (nog wel) van de afdeling Communicatie kunnen 

verwachten. En zorg dat ze ergens terecht kunnen met hun vragen.  

Vaak is een samenwerking tussen Communicatie en P&O of HRM een logische manier om het project 

van de grond te tillen. Het is een goed idee om mee te liften met mogelijke andere trajecten en 

daarbij mensen meteen een rol te geven die normaal bij Communicatie thuishoort. Zoals 

visieontwikkeling van de organisatie of de ontwikkeling van klantgerichtheid.  

Het is ook belangrijk om duidelijk te maken wat medewerkers er mee kunnen winnen, zeker als de 

werkdruk hoog is, kan weerstand (‘dit komt er nog bij’) optreden.  

Tot slot is het belangrijk geen organisatieonderdelen te vergeten. Ook niet als zij wat minder 

klantcontacten hebben. Ze zullen in ieder geval zelf intern meer moeten communiceren.  

Binnen de afdeling Communicatie moeten alle medewerkers goed weten wat ze te doen staat en er 

klaar voor zijn (bijvoorbeeld voor een coachende rol en om als strateeg te functioneren). De 

leidinggevende moet erop letten dat medewerkers hun werk ook los kunnen laten. 

De afdeling Communicatie doet er zelf ook goed aan na te denken over verantwoording 

(accountability). Als zij niet meer zo duidelijk met producten kunt laten zien wat ze waard zijn, moet 

het op een andere manier. 

 

Stap 5: Bepaal en lever wat medewerkers nodig hebben  
Handige hulpmiddelen die woningcorporaties hanteren zijn: 

 Simpele overzichten met ‘how to’ (persbericht schrijven/communicatieplan maken).  

 Keuzematrix: bij welk communicatiedoel hoort welk middel? 

 Communicatiewijzer: stap voor stap ontwikkelen van communicatieplan voor een project.  

 Huisstijlhandboek 

 Draaiboeken, voor evenementen, oplevering nieuw complex, enz. 

 Lijstjes met contacten enz. Dat kan het telefoonnummer zijn van een cateringbedrijf, 

veelgebruikt zalencentrum etc.  

 Standaard communicatiemiddelen, zoals uitnodiging voor een startbijeenkomst, brief voor 

de oplevering of een renovatie. Sjablonen voor posters of nieuwsbrieven. 

 Communicatiestappen van een project vastleggen. Communicatiewijzer maken.  

 Een toolbox waarin dit alles zit. Of een merkportaal.  
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 Gesprekstrainingen, schrijftrainingen, socialemediatrainingen, foutloos Nederlands, 

presentatietrainingen. Trainingen zijn een goede manier om medewerkers van verschillende 

afdelingen te mengen. Dat bevordert interne communicatie.  

 Coaching van sleutelpersonen in de communicatie: bestuur, wijkbeheerder, projectleiders, 

anderen met veel klantcontact. On the job. 

 Schrijfhelpdesk/schrijfcoaches. Mensen moeten ergens terecht kunnen met vragen.  

 Shortlist met in te schakelen freelancers: fotografen, schrijvers, dagvoorzitters, enz. 

Wil je niet zelf het wiel uitvinden, neem dan contact op met een ervaren corporatie: bijvoorbeeld 

Mitros, Portaal, Elkien of Sité.  

 

Stap 6: Accepteer kwaliteitsverlies 

Er wordt meer gecommuniceerd door meer mensen. Dat betekent dat de organisatie een menselijker 

gezicht krijgt. Dan staat er wel eens iets lulligs op Twitter en er staat wel eens een schrijffout in een 

brief. Dat lijkt erg, maar niet communiceren is erger. Wel is het zaak continu tegen slechte 

communicatie te strijden en de kwaliteit te monitoren. Een schrijftraining moet je bijvoorbeeld zo nu 

en dan herhalen. En nieuwe medewerkers moeten meteen in de juiste stand worden gezet. Het is 

handig om te stimuleren dat mensen elkaar helpen en om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen die 

ze kunnen gebruiken. Belangrijk leerpunt van veel organisaties is dat het belemmerend werkt als je 

te strikt bent met regels en richtlijnen voor Twitter en andere sociale media. Uit de praktijk van veel 

corporaties blijkt dat dit overbodig is.  

Stap 7: Houd het levend 
Het communicatief maken van een organisatie blijkt een zaak van lange adem. Ook is het niet te 

doen van iedereen hetzelfde te verwachten. Elk persoon is anders, niet iedereen is communicatief 

vaardig. Dat is niet erg. Tegelijkertijd kunnen mensen je verrassen. Die ene technische man met hart 

voor de mensen waar hij over de vloer komt, betekent vaak meer voor de communicatie dan wie 

ook. Vraag hem anderen binnen de organisatie te vertellen hoe hij de klanten ervaart. Laat die 

twitterende wijkbeheerder zelf zijn collega’s enthousiast maken. 

Vent de goede voorbeelden binnen de organisatie uit. En houd in de gaten dat veranderingen binnen 

de organisatie (veel verloop, reorganisatie, grote projecten) het tij weer kunnen keren (dat het 

minder goed gaat). Dan is het goed om weer een aantal basisstappen te herhalen. Een andere tip is 

om huurders in te zetten. Laat ze vertellen hoe ze het liefst contact onderhouden. Meer 

organisatorisch kunnen communicatieve vaardigheden onderdeel maken van de beoordelingscyclus, 

de gewenste competenties van medewerkers en het aannamebeleid. Belangrijkste tip is echter om 

het onderwerp op de agenda van de top van de organisatie te houden. 

 

Stap 8: Evalueer en stel bij 
Bouw regelmatige evaluatie- en meetmomenten in van de vooraf bepaalde doelen. Maak het 

periodiek een MT-agendapunt. Put ook uit KWH-onderzoek. En vergelijk jezelf met andere 

corporaties. 


