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Met 'de waan van de dag' wordt doorgaans 
bedoeld dat iemand zich in een dwingende stroom
activiteiten bevindt…

Het gevoel heeft geleefd te worden op het werk en 
onvoldoende aan belangrijke zaken toekomt….

Vaak gaat het om veel onverwachte zaken.

bron: HRZONE



Wat veroorzaakt zoal de ‘waan van de dag’

• Issues en gedoe
• Journalisten die bellen
• Marketing vraagt support voor klantbrief
• Evenement twee dagen voor datum op schop
• 5 voor 12-verzoek maken communicatieplan

• Persoonlijke hobby's
• Eindeloze afstemming
• Verzoek om golfballen te regelen
• Morgen nodig: input voor speech
• Aardige collega helpen met intranet-bericht



Wat maakt de ‘waan van de dag’ aantrekkelijk

1. Lekker concreet

2. Productief zijn
3. Samen problemen oplossen

4. Instant rewards à complimenten en bedankjes
5. Servicen van het management



Effecten ‘waan van de dag’

1. Stress

2. Inefficiency
3. Gebrek aan ‘kwaliteitstijd’ à bezig zijn met de kansen van morgen

4. Druk met dingetjes

5. Lage impact à activiteiten tellen niet op







De beweging die moet worden gemaakt

van naar

‘Dingetjes’

Projecten

Programma’s

Positionering





Aan de slag met focus

1. Waar ben je van

2. Werkwijze

3. Slimme luiheid

4. Toon je meerwaarde

5. Sta voor je zaak
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Sluit aan op de agenda van de top

1. Waar ligt de directie ‘s nachts wakker van?

2. Wat zijn hun must win battles?

3. Wat verwachten ze van de afdeling?

4. Hoe volwassen is hun kijk op communicatie?

5. Waar worden ze blij van?



Visie op communicatie: in welk kwadrant zit de bestuurder?

Bron: ‘Executives on Reputation’, Van der Jagt 

Strategisch

Operationeel

OffensiefDefensief



Ontwikkel je eigen missie

Missie%afdeling%Communica1e%
Wij$willen$een$omgeving$creëren$waarin$ons$bedrijf$kan$winnen$en$
groeien.$Dit$doen$wij$door:$aan$Unilevers$reputa=e$te$bouwen$en$die$te$
beschermen;$ons$corporate$merk$Unilever$verder$te$ontwikkelen$en$
intern$en$extern$te$ac=veren;$communica=eondersteuning$te$bieden$aan$
het$management$en$de$businessprioriteiten;$te$werken$aan$partnerships$
en$de$rela=e$met$maatschappelijke$stakeholders.$

Publieks 
informatie 

Sponsoring en 
Partnerships 

Stakeholder- 
management 
(PA, NGO’s) Interne 

Communicatie 
en HR support 

Mediarelaties 
Woordvoering 
Marketing PR 

Crisis-  
en issue  

management 

Reputatie- 
management 

Management 
support 

Missie 
Wij willen een omgeving 

creëren waarin ons bedrijf 
kan winnen en groeien. 

De belofte van de afdeling aan de 
interne klanten en het management…

… waar te maken vanuit
betrokken disciplines
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Gestructureerd communiceren vanuit de positionering

Profileringsthema’s 
Beperkt aantal thema’s die 
de positionering tot leven 
wekken

Positionering
Kernachtige verwoording 
van de kernbelofte

Kernboodschappen
Elk thema uitgewerkt in 
een korte, heldere 
basisboodschap

Bewijsvoering
Per thema onderbouwing 
van de boodschappen met  
visies,

Thema 1

Thema 2

Thema 3



Twee tactieken

“Framen” “Claimen”

Reguliere berichten aan
thema’s koppelen

Proactief de thema’s 
neerzetten

• Consistentie en verbindende 
lijnen aanbrengen in nieuws

• “…dit past in het streven naar…”

• Gepland op thematische kalender
• Nadenken over campagnes, 

onderzoeken, events, papers,…



Praktijkvoorbeeld

• Philips was een van de meest innovatieve 
bedrijven van Europa

• Philips achtervolgd door oude beelden: 
mislukte productintroducties, 
gloeilampen, langs elkaar heen werken

• Om beeldvorming te sturen introductie 
communicatiethema’s 1. We are a healthcare, lifestyle and tech company

(nieuwe domeinen)
2. We are becoming a marketing company

(in contact met de klant)
3. Sense and simplicity

(geavanceerd product, eenvoudig gebruik)
4. Towards One Philips

(interne samenwerking laten zien)
5. People performance management

(ruimte voor ideeën, minder hiërarchie)

Aanleiding: verouderde beeldvorming

Vijf thema’s voor actueler profiel



Werk op basis van prioriteiten

Verzoek om 
Communicatie

Positionering
en strategische 

prioriteiten

Relevantie

Impact voor de 
organisatie

Servicerol

Advies & uitvoering

Meedenken

Toolkit     

Heavy

Medium

Light

1

2

3

4





Doe intakes op papier
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Issues: de vulkaan gaat eerst roken



Organiseer je issues





Standaardiseer waar mogelijk 
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Aandachtspunten

1. Niet teveel kpi’s à koppelen aan strategische agenda organisatie
• Lagging = uitkomst à bv. op 1 januari 10 kilo afgevallen
• Leading = input à bv. 3x in de week vis en 2x in de week sporten

2. Investeren in monitoring, registratie en dashboard

3. Bespreek inzichten met de afdeling en het management

4. Trek lessen en stuur bij
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Communicatieprofessionals ondersteunen verandering, verbetering
en vernieuwing. En zorgen voor verbinding, voorkeur en vertrouwen.

@RonvanderJagt via Twitter




