
Hoofdstuk 2: Management en organisatie van public relations 
Belang van de context  
- Bedrijven moeten rekening houden met de omgeving  meegaan met de veranderende trends en zich 

aanpassen aan de wensen van de mensen  
- Omgeving van organisaties = dynamisch  maatschappij verandert continu  
- Organisaties zelf veranderen ook (vb.: type werknemer, attitudes,…) 
- Organisaties moeten meer verantwoordelijkheid afleggen aan het externe publiek  
 

Externe omgeving 
= van vitaal belang omdat deze de toekomst van de organisatie bepaalt  wanneer organisaties nieuwe 
ontwikkelingen op tijd herkennen, hebben ze voldoende tijd om zich daaraan aan te passen  
 

Marco-omgeving  
- Ontwikkelingen waarover organisatie geen controle heeft  men kan alleen analyseren en anticiperen  
- “maatschappelijke omgeving”  maatschappij heeft een grote invloed 
- Analyse  

o STEP-analyse (sociaal, technologisch, economisch en politiek)  onderwerpen kunnen invloed hebben 
op bestaande relaties of aangeven wanneer nieuwe relaties opgebouwd moeten worden  

o STEEP-analyse (STEP + ecologisch) 
o DESTEP-analyse (STEEP + demografisch)  van belang bij analyseren van bevolkingssamenstelling van 

verschillende landen  
 

Globalisering 
- Grote bedrijven  PR-mensen die in verschillende talen, culturen en tijdzones kunnen communiceren 
- Kleine bedrijven  activiteiten kunnen ook invloed hebben op en de aandacht trekken van de wereld  
- Gevolg  meer productie, naambekendheid, verschillende taal en cultuur, relatie aanpassen,…  
 

Informatie en informatietechnologie 
- Informatie kan onmiddellijk verzonden en ontvangen worden, overal ter wereld 
- Voordelen: info zeer snel verspreiden 
- Nadelen: slechte publiciteit, inside information dat toch naar buiten komt, kwetsbaar,…  
 

Pluralisme  
- Het idee dat de maatschappij bestaat uit diverse soorten groepen met verschillende culturen en dat al deze 

groepen in principe dezelfde politieke en economische rechten en mogelijkheden hebben  
 

Consumentisme en individualisme 
- Mensen kennen hun rechten  
- Mensen worden meer consumerend en individualistischer in een poging de oude zekerheden te vervangen  
- Bedrijven voelen zich beperkt door de eisen die aan hen gesteld worden  door de eisen verandert de 

maatschappij meer en meer  hoe meer eisen, hoe meer bedrijven zich gaan aanpassen aan onze behoeften  
hoe meer we gaan evolueren  

 

Nieuwsmedia  
- Revolutie  tegenwoordig beïnvloeden ze de publieke opinie  
- Media worden steeds afhankelijker van bronnen met hun eigen vooroordelen  
 

Taakomgeving (= micro-omgeving)  
- Factoren die beter beheersbaar zijn en relatie hebben met concrete individuen en groepen  
- 4 publieksgroepen  

o Enabling linkages  verbinden de organisatie met stakeholders die het bestaan van de organisatie 
mogelijk maken. Zij hebben de macht en de middelen om te beslissen over het voortbestaan van de 
organisatie  

o Functional linkages  verbinden de organisatie met groepen die maken dat de organisatie 
daadwerkelijk functioneert  

o Normative linkages  heeft een organisatie met groepen die op de een of andere wijze een oordeel 
vellen over de organisatie  

o Diffused linkages  verzamelnaam voor alle overige individuen of groepen die op de een of andere 
wijze belang hebben bij de organisatie  



Interne omgeving  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector  
- Stabiele, goed gevestigde sector  vooraf geplande en ondersteunde pr-activiteiten 
- Snel groeiende en turbulente sector  reagerende en proactieve programma’s  
- Bekwaamheid om te reageren op een dynamische markt = belangrijke vereiste  
 

Omvang  
- Hoe groter bedrijf  hoe groter pr-afdeling  
- Kleine bedrijven  uitbesteden aan extern pr-bureau 
 

Ontwikkelingsfase van organisatie 
 Begin Groei Volwassenheid Afname 

PR-
oriëntatie 

Marketing-
communicatie 

Marketing-communicatie 
Interne communicatie 

Marketing-communicatie 
Gemeenschapsrelaties 
Interne communicatie 
Financiële PR 
Public affairs  

Marketing-communicatie  
Investor relations 
Interne communicatie  

Voorbeelden 
van PR-
activiteiten 

Face-to-face 
Bijeenkomsten 
Presentaties 
Sociale 
gebeurtenissen 
Printmedia 
Brochures 
Visitekaartjes 
Website 
Persberichten  

Merchandise 
Gezamenlijke promoties 
Mediarelaties 
Persberichten 
Persconferenties 
Persmap 
Exclusieve verhalen 
Briefings 
Prikborden 
Emails 
Virale marketing  

Corporate social responsibility 
Steun aan onderwijs en aan 
goede doelen 
Gemeenschapsprojecten 
Investor relaties 
Financiële pers 
Issuesmanagement 
Lobbyen bij overheid  
Intranet 
Nieuwsbrieven  

Crisismanagement 
Fusies 
Interne communicatie 
Klantenrelaties 
Leveranciersrelaties  

Staf PR als deel van 
marketingtaken  

PR-specialist van 
consultancy bureau 

PR-afdeling en zo nodig 
consultancy  

Specialistisch PR-staf en 
gespecialiseerde 
consultancies  

 
 
 

Aandeelhouders 
Parlement 

Landelijke wetgeving 
Overheidsorganisaties 

Directie/Raden van Bestuur 
Opinieleiders in de omgeving 

Verbindingen die de 
organisatie mogelijk maken  

Organisatie 

Werknemers 
Vakbonden 

Leveranciers 

Consumenten 
Industriële kopers 

Afnemers van diensten 
Werkgevers 

Functionele 
verbindingen 

Input  

Output  

Verenigingen 
Politieke groepen 

Beroepsverenigingen Normatieve 
verbindingen 

Milieudeskundigen 
Inwoners vd gemeenschap 

Studenten 
Kiezers 

Minderheden 
Vrouwen 

Media 
Ander publiek  

Overige 
verbindingen 



Cultuur 
- Organisatiecultuur = de reeks bewuste en onbewuste opvattingen en waarden en de gedragspatronen die de 

identiteit opleveren en een kader van betekenis vormen voor een groep mensen  
 

Systeemtheorie  
= theorie die beschrijft hoe organisaties werken in termen van met elkaar verbonden en onafhankelijke systemen 
van communicatie  beschrijft organisaties als reeks subsystemen die elkaar beïnvloeden en gezamenlijk interactie 
hebben met de externe omgeving  
 

5 subsystemen  
- Productiesubsystemen  produceren de producten of 

diensten van een organisatie 
- Onderhoudssubsystemen  werken door de hele 

organisatie bij het bevorderen van het samenwerken van 
werknemers  

- Verkoopsubsystemen  marketing en distributie van 
producten en diensten  

- Aanpassingssubsystemen  helpen de organisatie zich 
aanpassen aan de veranderende omgeving  

- Managementsubsystemen  controleren en leiden alle 
andere subsystemen. Ze onderhandelen ook tussen de 
eisen van de omgeving en de noodzaak tot overleving van 
de organisatie.  

 

Plaats van PR in organisaties  
Positie van senior pr-functionaris 
- Geeft een goede indicatie van hoe men binnen organisaties tegen de functie aankijkt 
- Senior pr-functionarissen = mensen die een formele senior management positie innemen in hun organisatie of 

mensen die een beroepsmatige rol hebben die verschillende jaren ervaring vereist om de vaardigheid te 
verwerven die nodig is voor de baan  

- Proberen plaats in te nemen in de top van een bedrijf  PR meer aandacht en functionaris kan mee beslissen 
over de organisatie  

 

PR-rollen 
Communicatiemanager Communicatiedeskundige 

- Doet de planning, leidt de pr-programma’s adviseert 
het management, neemt beslissingen over 
communicatiebeleid en begeleidt de implementatie 

- Niet als strateeg betrokken in beslissingen, maar wel 
betrokken bij implementatie van pr-programma’s  

- Productie van middelen (vraagt om kunst van het 
ambacht)  

- Expertanalyticus  onderzoek uitvoeren 
- Communicatievoorziener  communicatiemakelaar  
- Probleemoplosser  helpt communicatieproblemen 

oplossen  

 

- Mediarelatierol  verspreiding van boodschappen en tegemoet komen aan behoeften van de media 
- Communicatie- en verbindende rol  individu vertegenwoordigt de organisatie bij gebeurtenissen en 
vergaderingen + schept mogelijkheden voor management om met intern en extern publiek te communiceren 

 

PR-taken 
3 gebieden 
- Managementcommunicatie = communicatie door het management met als doel een gedeelde visie te 

ontwikkelen, vertrouwen in de leiding te kweken en te behouden, om te gaan met veranderingen en 
werknemers te versterken en motiveren 

- Marketingcommunicatie = heeft als doel de verkoop van goederen en diensten ondersteunen 
- Organisatiecommunicatie = een hoeveelheid communicatie-activiteiten, gewoonlijk op bedrijfsniveau  

o Synoniemen: concerncommunicatie of corporate communicatie  
 
 
 



Andere indelingen 
- Indeling volgens functionele lijnen  

 
- Indeling volgens taaklijnen  

 
Relatie marketing en PR 
- Marketing  veronderstelt dat er winst is bij elke uitwisselingsrelatie 
- PR  relaties op zich hebben een waarde 
 Naarmate de 2 functies zich ontwikkelen, vervaagt de scheidingslijn  
 Marketing ziet PR alleen als marketingcommunicaties en als een ‘goedkope optie’. Het ziet niet in dat het onder 

de aandacht brengen van materiaal in de media moeilijker is dan het betalen voor reclame. Verder heeft het 
geen oog voor de vaardigheden die nodig zijn bij het onderhouden van mediarelaties. 

 Pr ziet marketing als een machtige afdeling vanwege de omvang van hun budgetten. Het vindt niet dat de focus 
op klanten het belangrijkste is, zoals marketingmensen. 

 

Relatie human resources en PR 
- PR en HR gaan samenwerken om met de werknemers te communiceren  
- Bij elke belangrijke verandering, is het van belang dat PR deze veranderingen op een juiste en tijdige wijze 

communiceert  
 

Juridisch  
- In crisis  zich wenden tot juridische afdelingen voor advies  
- Juristen en PR-professionals gaan samenwerken om risico’s en crises weg te werken  
- Belangrijk = dat de belangen van de organisatie en haar publiek goed gediend worden  
 

Toekomst van de PR-afdeling  
Regelgevende onderwerpen 
- Door nieuwe wetgevingen wordt er meer aandacht geschonken aan verslagen zoals de interactie van het bedrijf 

naar de stakeholders of de omgeving  PR wordt weer belangrijk  
 

Risicomanagement en stakeholderbelang  
- Risicomanagement + reputatiemanagement wordt steeds belangrijker  
- Risicomanagement = nauw verbonden aan relatievorming met belangrijke stakeholders  
 

Technologie  
- Technologie is voortdurend in ontwikkeling  PR-mensen zullen handiger worden in het gebruik ervan  
- Gespecialiseerde technische rollen om op nieuwe manieren met stakeholders te communiceren  
- Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat organisaties op maat gesneden, on-demand informatie 

verstrekken aan iedereen die het nodig heeft, overal ter wereld, op elk uur van de dag  
 
 
 
 
 

Directeur PR 

Interne 
communciatie 

Public affairs 
Financiele 

communicatie 
Gemeenscha

psrelaties 
Marketing 

communciatie 
B2B 

Directie 
communicatie 

Publicaties Evenementen Mediarelaties sponsoring Web-pr 



Hoofdstuk 3: Rol van PR-functionaris  
Wie doet wat: het grotere plaatje 
- Gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie  blijvende discussie  
- Fawkes (2004): vooral belang voor reputatie 
- Nu: vooral relatievorming en onderhouden  
 

Rol van de communicatiekundige  
- 4 dimensies  

o Manager 
o Operationeel 
o Reflectief  analyseren van veranderende sociale waarden om organisaties, waarden en normen over 

maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te passen  
 Doel = dominante coalitie beïnvloeden  

o Educatief  
 Doel = communicatievaardigheden van werknemers verbeteren  

 

Wat mensen in PR doen: individuele beroepsbeoefenaars 
3 categorieën 
- Bij een organisatie (in dienst van een publiek/bedrijf/organisatie…) 

o Een organisatie grondig leren kennen, werken in een brede reeks pr-activiteiten, een bedrijfssector goed 
leren kennen  

- Adviesbureau (bureau waar PR-mensen voor verschillende klanten werken) 
o Werken voor veel accounts, wisselende klanten, veranderende omgeving  

- Freelancepraktijk (bedrijf gaat zelfstandig personen huren voor kleine opdrachten)  
 

Pr-activiteit Uitleg Voorbeelden 

Interne 
communicatie 

Communicatie met medewerkers Interne nieuwsbrieven, intranet, 
veranderingsprocessen 

Corporate PR Communicatie namens de hele organisatie Jaarverslagen, conferenties, imago’s, 
ethische verklaringen, ... 

Mediarelaties Communiceren met journalisten, specialisten, 
redacteuren, media, kranten, tijdschrift, radio, 
tv, internet 

Persberichten, videoberichten, 
persevenementen, interviews, .. 

Business to 
business 

Communicatie met andere organisaties. Vb: 
leveranciers 

Tentoonstellingen, handelsevenementen, 
nieuwsbrieven 

Public affairs Communiceren met opinieleiders. Vb politici Presentaties, briefings, private meetings, 
toespraken in openbaar 

Relatie met de 
gemeenschap/ 
Maatschappelijke 
verantwoord 
ondernemen 

Communicatie met plaatselijke gemeenschap, 
gekozen vertegenwoordigers, onderwijs,... 

Tentoonstellingen, presentaties, brieven, 
vergaderingen, sportactiviteiten, sponsering, 
... 

Investor relations Communiceren met fin. Organisaties Nieuwsbrieven, briefings, events 

Strategische 
communicatie 

Herkenning en analyse  vd situatie, probleem 
en oplossingen zoeken 

Onderzoeken, plannen en uitvoeren van een 
campagne om de reputatie te verbeteren 

Issuesmanagement Monitoren van de politieke, speciale, 
economische en technologische omgeving 

Analyses en risico inschattingen maken van 
het effect op de organisatie 

Crisismanagement Heldere boodschappen communiceren in snel 
veranderde situatie of in een noodgeval 

Omgaan met de media na een groot 
treinongeluk namens de politie, ziekenhuis 
of autoriteiten 

Copywriting Schrijven voor verschillende groepen publiek Persberichten, nieuwsbrieven, 
internetpagina’s, jaarverslagen 

Middelproductie Overzicht van drukwerk, mediaprocessen, 
vaak met gebruik van nieuwe technologieën 

Folders, interna magazines, websites, ... 

Eventmanagement Organisatie van events, tentoonstellingen Jaarlijks conferentie, perslancering, 
vakshows 



Vaardigheden voor de ideale pr-functionaris  
In volgorde van belang 
- Lees- en schrijfvaardigheden 
- Teamwork 
- Probleemoplossing  
- Analytisch denken 
- IT-vaardigheden 
- Onderzoeksvaardigheden 
- Gevoel voor cijfers  
 

Discussie over vaardigheden  
- Discussie is vertroebeld door de verschillende gebruikte terminologieën  
- Nadruk op specificeren van vaardigheden als leerresultaten  
- Vaardigheden worden een integraal onderdeel van benchmarking  daardoor krijgen ze meer aandacht in het 

onderwijs  
o Benchmarking = het onderling vergelijken van prestatie- en kwaliteitsniveau)  

- Competentiegericht leren: “competentie” heeft betrekking op 3 soorten vaardigheden  
o Cognitieve vaardigheden 
o Technische of ambachtelijke vaardigheden in een beroep 
o Sociale of communicatieve vaardigheden  

- Levenscyclus van pr-functionaris  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rol van de theorie in de praktijk  
- Rol van theorie is niet zo groot in de PR maar er is wel een onderscheid tussen 2 groepen 

o Bedrijven  theoretische kennis is handig 
o Adviesbureaus  praktische kennis  

 Praktijkervaring blijft hoger gewaardeerd dan theoretische kennis. Maar je hebt beide nodig om er te geraken! 
 

Professionalisering  
- Belangrijkste grondslagen  

o Beheersing van bijzondere intellectuele vaardigheid door opleiding en training  
o Inzetten voor de gehele samenleving, ipv alleen voor iemands klanten of werknemers  
o Objectiviteit en hoge normen en standaarden voor de uitvoering en prestatie  

- 3C – Corporate communications community: vertegenwoordigt en dient de belangen van de mensen die actief 
zijn in corporate communicatie  

o Intern: doel = de algemene beroepskwaliteit verbeteren door aan professionals van CC een sociaal 
netwerk en een platform te bieden voor kennisuitwisseling, advies en steun  

o Extern: doel = belang van CC toe te lichten in bedrijfswereld en aan de CC de geloofwaardigheid geven 
die ze verdient  

 
 
 
 
 
 
 
 

Input:  Opleiding  Training praktische Ontwikkeling in  
         vaardigheden                   de praktijk  

Achtergrond  

Ervaring:  Vaardigheden    Verdere competenties         Levenservaring 
               op hoog niveau               verwerven  

Output: 
Aanpassen aan de 
situatie 
 
Levenslang leren 
 
Evalueren  



Hoofdstuk 4: Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Duurzame bedrijfsvoering: maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
- Definitie: MVO is een door het bedrijf gedefinieerde manier van verantwoordelijkheid dragen voor haar 

samenleving en haar stakeholders  
- Impact van een bedrijf op zijn omgeving: 3 niveaus 

o Basisniveau  belasting betalen, de wet naleven, eerlijk handelen 
o Bedrijfsmatig  minimaliseren van negatieve effecten + handelen naar de geest van de wet  
o Maatschappelijk  verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving + helpen verminderen van de 

problemen van de maatschappij  
- Tripple botom line (3P’s)  

o People (sociale vaardigheid) 
o Profit (economische vooruitgang) 
o Planet (ecologische belangen) 
 Goede balans tussen deze doelstellingen vinden  

 Je gaat hier alles niet alleen beter maken voor je eigen bedrijf, maar ook voor de samenleving je probeert als 
bedrijf iets te betekenen voor de maatschappij.  

 Wanneer een bedrijf aan MVO wilt doen moet het een onderscheid maken tussen bedrijfsactiviteiten die 
bedoeld zijn om een bijdrage te leveren aan de samenleving en het steunen van goede doelen of filantropie.  

 

Evolutie van theorieën over MVO 
- Milton Friedman (jaren ’60 en ’70) 

o Enige verantwoordelijkheid: maximaliseren van de winst en verhogen van aandelen 
o Enige belangengroep: aandeelhouders 

 Zorgen voor kapitaal dus enkel aan hen verantwoording verschuldigd 
 Scheiding tussen economie en ethiek  

- Volstaat niet meer: bedrijf hangt samen met samenleving! 
o Bedrijf opereert binnen een omgeving 
o Maatschappij als opdrachtgever via sociaal, moreel en ecologisch kapitaal 
o Ook verantwoording afleggen tov maatschappij  

 

Filantropie  
- Filantropie = menslievendheid, weldadigheid. Een filantroop is iemand die door weldadigheid het lot van zijn 

medemensen probeert te verzachten  
- Corporate filantropie (liefdadigheidsactie): een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap  

o Eenzijdige relatie: onvoorspelbaar vanuit de positie van de ontvanger 
o Vaak eenmalig: geldkraan kan altijd dichtgedraaid worden (vb.: bedrijf steunt music for life 1x) 

- MVO 
o Tweezijdige duurzame vertrouwensrelatie met stakeholders 
o Niet eenmalig: structureel opgenomen in filosofie en waardesysteem  
o Via stichtingen gedurende lange periode goede doelen steunen (vb.: oude schoenen actie van Brantano)  

 

Businesscase: waarom maatschappelijk verantwoord zijn? 
Maatschappelijk draagvlak  
- Jaren 90: ontstaan van overkoepelende instellingen en netwerken ter ondersteuning van MVO 
- Nieuwe functie: duurzaamheidsmanager of corporate responsibility manager 
- Media: sceptische en cynische journalisten  
- Publieke opinie 

o Consumenten hechten meer belang aan het ethische profiel 
 De helft tot een grote meerderheid geeft bij zijn aankoopgedrag aan rekening te houden met het 

sociale gedrag van bedrijven  
 Conclusie: burger hecht veel belang aan MVO, maar slechts een kleine groep houdt hier effectief 

rekening mee  
o Meerderheid is bereid onethisch gedrag af te schaffen = gedrag dat niet door de maatschappij wordt 

aanvaard  
 



Commercieel verantwoord  
- MVO levert een bijdrage aan reputatie en imago  
- Belang van goede reputatie 

o Anderen zijn meer bereid het gezichtspunt van de organisatie serieus te nemen  
o Draagt bij aan de versterking van informatievoorziening van de organisatie aan de samenleving en 

verbetert daarom ook de middelen op alle gebieden 
o Gemakkelijker om werknemers te motiveren en werven  betere werknemersmoraal bevorderen 
o Waarde toevoegen aan producten en diensten van de organisatie  

- Reputatie = manier om u te onderscheiden en concurrentievoordeel op te leveren  
- Geen direct financieel voordeel, maar betere relatie met stakeholders op lange termijn  
 

Verantwoordelijkheden van de organisatie tov stakeholders  
- Stakeholderanalyse = duidelijke manier om groepen en individuen te selecteren die van belang zijn voor een 

organisatie  
- Verhouding tussen organisatie met MVO en stakeholders begrijpen  

o Hoe wordt organisatie gefinancierd? 
o Wie zijn de klanten? 
o Wat zijn de voorwaarden voor de werknemers? 
o Is er interactie met de gemeenschap op lokaal, regionaal en internationaal niveau? 
o Zijn er overheids-, milieu-, of wettelijke acties die van invloed zijn? 
o Wat is de invloed van de concurrenten? 
o Wat is de invloed op de leverancier op de organisatie?  
o Zijn er potentiële risico’s die beïnvloed kunnen worden door pressiegroepen? 

 

Verantwoordelijkheden van de organisatie voor de samenleving  
- Creëren van begrip en vertrouwen 
- Tweerichtingsstroom van informatie 

o Identificeren van stakeholders 
o Verantwoordelijkheden definiëren (responsibility matrix) 

 Economische verantwoordelijkheid: winstgevend zijn, de basis waarop alle andere aangebouwd 
zijn 

 Wettelijke verantwoordelijkheid: de wet gehoorzamen, wet is uitdrukking van wat in een 
samenleving goed of fout gevonden wordt 

 Ethische verantwoordelijkheid: verplicht zijn om te doen wat goed, juist en eerlijk is  
 Filantropische verantwoordelijkheid: als bedrijf bijdragen aan middelen voor de gemeenschap  

o Strategieën ontwikkelen om relaties te managen  
 

Stakeholders  Economisch Wettelijk Ethisch Filantropisch  

Kapitaalversterkers      

Klanten     

Werknemers     

Gemeenschap     

Concurrenten     

Leveranciers      

Pressiegroepen      

Algemene publiek      

 
 Bedoeld om bedrijfsmanagers te helpen bij het vormen van ideeën over wat de firma zou moeten doen op 

verschillende vlakken. In de praktijk is dit effectief omdat het de manager aanmoedigt om verslag te doen 
van zowel beschrijvende als statistische gegevens om de relatie met elke stakeholder te managen. Deze info 
helpt bij het nemen van lange- of kortetermijnbeslissingen van het bedrijf  

 
 
 
 
 



Wet- en regelgeving  
- Reputatiemanagement wordt steeds belangrijker door snelheid van communicatie en nieuwsverspreiding  
- Grote en krachtige ondernemingen moeten meer aan ethisch ondernemen doen  

o Risico’s verminderen 
o Gunstige reputatie handhaven  

- Grotere belangstelling voor MVO in de laatste jaren  meer regelgeving op gebied van MVO  nieuwe normen 
en standaarden  

- Window-dressing: het bedrijf moet doordrongen zijn met goede intenties  er moeten daden gesteld worden 
en men moet niet zomaar dingen beloven  

 

Ethiek en praktijk van het bedrijfsleven 
- Bedrijfsethiek = normen en principes in het gedrag van individuen binnen een bepaalde omgeving  

 Binnen deze omgeving beslissingen nemen die maatschappelijke impact en ethische gevolgen kunnen 
hebben  

 

Ethische besluitvorming: theorie en praktijk  
2 benaderingen voor leren en begrijpen van bedrijfsethiek  

Systematisch modernisme 
 Verklaringen zijn functioneel van aard en gericht op het 

zoeken van oplossingen op korte en middellange termijn 

Kritisch modernisme 
 Voert bedrijfsethiek een fase verder dan zwart-wit 

verklaringen 
 
 Filosofische theorieën  

Gevolgenethiek 
 Nastreven van het grootste geluk. Is 

gefocust op wat wij doen en wat de 
consequenties van onze daden zijn. 

Plichtethiek 
 Je moet doen wat je moet doen. Wat je 

moet doen kom je te weten door je af 
te vragen of je zou willen dat iedereen 

dat zou doen. 

Deugdethiek 
 Kijkt vooral naar het handelen zelf en let 

niet op de motieven of de gevolgen. 
Besef van normen en waarden speelt 

een rol. 
 
Is MVO ethisch aanvaardbaar, ondanks dat het eigenbelang ook een rol speelt? Volgens: 
- Gevolgenethiek (utilisme): ethisch gehalte bepaald door het effect  zolang het positieve gevolgen heeft voor 

de maatschappij, is het ethisch aanvaardbaar  
- Plichtethiek (ontologische ethiek): ethisch gehalte bepaald door het motief  handelingen ingegeven door 

eigenbelang zijn ethisch onaanvaardbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 10: Imago, reputatie en identiteit van de organisatie  
Corporate PR 
- Corporate PR = de communicatieactiviteiten en PR van de hele organisatie  een paraplu die de hele 

organisatie overspant  
o Doel wordt bereikt door het formuleren van een centrale boodschap die bedoeld is om duidelijk te 

maken en te beïnvloeden hoe iedereen in de organisatie handelt, zich gedraagt en communiceert  
o Proactief werken aan het opstellen en uitvoeren van strategieën die als doel hebben de kloof te 

verminderen tussen hoe uiteenlopende interne en externe publieksgroepen een organisatie zien en hoe 
de organisatie graag gezien wil worden  

-  Corporate communicatie = een managementinstrument waarmee alle bewust gehanteerde vormen van interne 
en externe communicatie zo effectief en zo efficiënt mogelijk op elkaar worden afgestemd, om zo een gunstige 
uitgangspositie te verwerven voor wederkerige relaties met groepen waarvan de organisatie afhankelijk is 

 

Imago van de organisatie  
- Beeld dat externen (publieksgroepen) hebben over het bedrijf  
- Weinig controle over  
- Veranderlijk  
 

Reputatie van de organisatie 
- Vooral over lange termijn  
- Wordt vastgesteld door alle beelden te verzamelen die helpen een mening te vormen over een bedrijf  
- Veranderlijk  
 

Identiteit van de organisatie  
- Hoe een organisatie zichzelf ziet en hoe ze wil overkomen  zoveel mogelijk controle proberen te krijgen  
- 1ste gebruik: verwees vooral naar logo = zichtbaar embleem dat door de organisatie ontworpen is om een aantal 

kenmerken over te brengen waaraan ze wilde dat het publiek zou denken  
- Proactief = problemen voorkomen  voorbedachte acties en inspanningen van organisaties om met 

stakeholders te communiceren en hen te beïnvloeden  
- Reactief = problemen oplossen  
- Organisatie-identiteit = geheel aan proactieve, reactieve en onbedoelde activiteiten en boodschappen van 

organisaties  
- Organisatiecultuur = manier waarop attitudes binnen een bepaalde organisatie tot uiting komen  
- Identiteit bestaat uit 3 elementen 

o Gedrag = totale gedrag van de organisatie (heel breed + moeilijk onder controle te houden)  
o Symbolen = huisstijl (logo, gebouwen, kleuren,…)  
o Communicatie = alles wat gecommuniceerd wordt (pers, CC, publicaties,…)  

 

 
 Spanningsveld tussen identiteit en imago 

o Stakeholders kunnen een verschillend beeld hebben van een organisatie 
o Imago en identiteit komen niet altijd overeen  taak van PR = deze kloof overbruggen  door 

identiteit zo goed mogelijk te sturen en door onbedoelde actie/communicatie te verminderen  
 
 

    
 



Persoonlijkheid en cultuur 
- Persoonlijkheid bepalen is niet eenvoudig 
- Men mag persoonlijkheid en cultuur niet verwarren  

o Cultuur = geheel aan waarden, normen en tradities binnen een bedrijf  
 Elementen: doelen, mission, algemene strategie 
 Wordt zichtbaar bij stakeholders via corporate PR 
 Formeel / informeel of uitgesproken / niet uitgesproken  
 Vb. missie: Kinepolis Group staat voor een wereld waarin mensen genieten van zelfgekozen 

entertainment en zelf beslissen hoe ze die emotionele tocht willen beleven. Het wil zijn 
leiderspositie verstevigen op markten waar het al een sterke speler is, en wil leider worden op 
andere markten waar het actief is. Ook wil het zijn publiek laten genieten van 
ontspanningsactiviteiten en business ervaringen van topkwaliteit. Om dat doel te bereiken komt 
het op allerlei manieren tegemoet aan de veranderende behoeften van zijn publiek.  
 

Het ijsberg-concept 
- Opvallende / open elementen worden getoond, zijn zichtbaar 
- Gesloten elementen / onder de oppervlakte vormen interne dynamiek van een organisatie 

o Beïnvloeden de identiteit van de organisatie en het beeld dat stakeholders van een organisatie hebben  
o Het kost tijd om de onzichtbare elementen te ontdekken en ze zijn niet gemakkelijk te beïnvloeden of te 

veranderen  
 

= het hele fenomeen van cultuur en identiteit vergelijkt men met een ijsberg. Hierbij worden de opvallende 
elementen getoond. Terwijl die elementen die moeilijker te bepalen en te diagnosticeren zijn (rites, mythes en 
taboes in een organisatie) zich onder de oppervlakte bevinden.  
 

Organisatie-identiteit, strategie en proces: twee modellen  
Management van de identiteitsstrategie  
Dit model is een instrument dat ons herinnert aan de verschillende stadia in een strategie en waarmee de relaties 
duidelijk worden tussen de verschillende elementen die een strategische benadering van management van 
organisatie-identiteit vormen op het gebied van de public relations. 
 Dit model moeten we niet goed kennen 
 

Procesvorming van organisatiereputatie 
Dit model helpt om te begrijpen welk element van invloed is op andere elementen.  
 

 
 

 

 

 



 
- Krachten in de omgeving en de sector 

o Omgevingsfactoren: technologie, politiek, wetgeving, natuur,  
o Sectorfactoren: type activiteit 
o Beïnvloeden  

 Proces 
 Verschillende stadia 
 Feedback 

- Cultuur (zichtbaar en onzichtbaar) 
o Persoonlijkheid van de organisatie  

- Corporate pr 
o Managementfunctie die op een proactieve en bewuste manier strategieën inzet om geformuleerde 

doelen te bereiken.  
- Identiteit 

o Zichtbare & onzichtbare aspecten. Wordt beïnvloed door zichtbare en onzichtbare cultuuraspecten en 
door de pr-strategieën van de organisatie.  

- Stakeholders 
o Publieksgroepen die signalen van de identiteit van een organisatie opvangen. Zij verwerken de identiteit 

van de organisatie en vormen in hun gedachten beelden van die organisatie.  
- Imago 

o Zijn beelden van een organisatie die in de gedachten van de stakeholders zitten. In de loop der tijd 
smelten deze samen. Omgevingsfactoren zijn bijzonder relevant bij de vorming van imago’s van de 
organisatie 

- Reputatie 
o Worden ook beïnvloed door omgevingsfactoren. Zit ook in de gedachten van de stakeholders.  

- Feedback 
o Onderzoek naar imago bij stakeholders  
o Kan ook informeel zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 14: Issuesmanagement  
Issues =  Openbare meningen die gevormd worden, die in een proces van duiding en betekenisverlenging zitten.  
 Is niet hetzelfde als crisis, een issue kan positief zijn.  
 
- Vbn. Sigaretten, obesitas, kinderarbeid, global warming, … 
- Beïnvloeden functioneren van bedrijfswereld 
- Eerst onderzocht door deskundigen 
- Vervolgens worden ze publiek door belangengroepen en de media (internet!) 
- Daarna roepen ze bij verschillende stakeholders vragen op, het debat wordt 

opengetrokken 
- Het issue wordt hot hot hot!  
 
Global Warming is een issue dat in elk bedrijf voorkomt. Elk bedrijf moet 
milieuvriendelijk produceren. Als ze dit niet doen komt er protest van de 
consument/regering. Bv: zie de ramp met BP.  
 
Obesitas is een ander issue dat vaak voorkomt. In Amerika eten veel mensen 
vaak vet eten. Bv McDonalds. McDonalds anticipeert hierop door ook slaatjes 
aan te bieden. De vraag stelt zich natuurlijk: wie gaat er nu naar een McDonalds 
om een slaatje te eten. Bv: moeders die graag op hun lijn letten, maar waarvan 
de echtgenoot en kids toch friet willen eten. Zij pakt een slaatje en de kids een 
Happy Meal. McDo valt niets te verwijten. Zij bieden het tenminste aan.  
 

Issuesmanagement 
Oorsprong van issuesmanagement  
- Ontstond vanuit de noodzaak voor private ondernemingen zich tegen publieke kritiek en wetgeving te 

beschermen 
- Issues zijn van alle tijden en culturen 
- Issues ontwikkelen zich (partij)politiek afhankelijk 
- Relatie met publieke opinie: het meerderheidsstandpunt in een samenleving, dat gedeeld wordt door de 

meeste leden van die samenleving, ongeacht alfabetiseringsgraad, leeftijd, religie of geografische standplaats  
 

Definiëren van issuesmanagement  
- Het systeem van onderkennen, analyseren en wegen van invloeden en mogelijke bedreigingen vanuit de 

samenleving op de organisatie 
- Het komt aan op de voorstelling die mensen hebben en die voorstelling kan je beïnvloeden  
- Issues = bewegende publieke opinies met voor- en tegenstanders met als doel het verkrijgen van een 

meerderheidsstandpunt 
o Duidelijke relatie met de toekomst 
o Groeien vanuit een trend en kunnen escaleren  

- Issuesmanagement = het (mede)sturing geven aan de publieke opinie met als uiteindelijk doel het (her)vinden 
van een nieuw evenwicht  

o Houdt zich in belangrijke mate bezig met het voorspellen  
o 4 functies 

 Anticiperen op en analyseren van issues 
 De standpunten van organisaties over issues formuleren 
 Identificeren van belangrijke maatschappelijke groepen waarvan de steun cruciaal is voor het 

publiek beleid  
 Gewenst gedrag van belangrijke maatschappelijke groepen formuleren  

 

Fasen in issuevorming  
- Oorsprong = initiatiefase  

o Iemand zorgt voor twijfel 
o Technische innovaties  

 



- Naamgeving = interpretatiefase  
o Erg belangrijk 
o Kernachtige namen  

 

- Definiëring = implicatiefase  
o Iemand maakt zich meester van het issue, definieert het en tracht de publieke opinie te mobiliseren 
o De definitie van een probleem is essentieel in pogingen om eisen op de politieke agenda te krijgen 
o Macht over de probleemdefiniëring is macht over de perceptie  
o Verantwoordelijkheden bij issuevorming 

 Wie is eigenaar? 
 Welke oorzaak is aan te wijzen voor een bepaalde situatie? 
 Wat moet er aan gedaan worden? 

 

- Groeperen van opponenten en proponenten = ontstekingsfase  
o Doel: de publieke opinie bereiken anders komt men niet op de journalistieke of politieke agenda 

 

- Van kwalitatieve groei naar kwantitatieve groei = beïnvloedingsfase  
o De hoeveelheid aanhangers van een bepaalde opinie groeit 
o Doorgroeien naar een meerderheidsstandpunt  

 

- Doorbraak via de media = handhavingsfase  
o Het issue treedt op in de openbare ruimte en wordt opgepikt door de media 
o Soms escaleren issues tot een crisis of een mediahype  

 

Context van issuesmanagement  
Het “tipping point”: de weegschaal slaat door  
- Tipping point = moment waarop een debat dat zich ontwikkeld heeft, het brede publiek zich van een nieuw 

standpunt laat overtuigen waardoor veranderingen mogelijk worden  het moment waarop de weegschaal van 
de maatschappelijke acceptatie doorslaat  

- Tipping point is niet de aanleiding 
 

Het effect van de context op issueontwikkeling  
- Issuesmanagement gaat meer over het tempo en de mate van verandering  2 vragen 

o Politieke, sociale, economische en culturele context 
o Wie of wat heeft de dominante machtspositie om iets te laten gebeuren? 

- Macht = geworteld in coalities (= samenwerking van verschillende instellingen, organisaties, instituten,…)  
o For-profit = winstgevende bedrijven  
o Not-for-profit = bedrijven die geen winst maken, maar wel een grote rol in onze samenleving spelen  
o Overheid = geven mee betekenis aan de issues  

 Issues ontstaan vaan door spellers in een van deze coalities en zullen doorgaans aansluiting vinden bij 
spellers in een tweede coalitie, voordat spelers ineen derde coalitie nauw betrokken of zelfs maar bewust 
worden.  

- Ideale issuesmanagementprogramma: doel = creëren van een gemeenschappelijk doel onder stakeholders in de 
3 coalities  

 

Relatie met crisismanagement  
Issuesmanagement (proactief) Crisismanagement (reactief) 

- Issue kan ontaarden in een crisis  
- Issue neemt toe aan intensiteit in zijn levenscyclus 

o Potentieel 
o Ontstaand 
o Actueel (media) 
o Crisis (maximum aan intensiteit) 
o Slapend (het is vanzelfsprekend geworden)  

 

- Toekomst 
- Strategisch 
- Omgaan met een zich ontwikkelend publiek debat  
- Na verloop van tijd: invloed op handelingswijze van bedrijf  

- Actuele situatie 
- Tactisch 
- Omgaan met impact van een gebeurtenis 
- Sterke behoefte aan publiciteit  



Fasen in issuesmanagement  
- Identificatie en onderkennen 
- Onderzoek en analyse 

o Levensfase en effecten van het issue 
- Prioriteiten stellen en issues laten vallen 
- Strategie ontwikkelen 

o Anticiperen of participeren  
 

Werkwijze 
- Intern scannen 

o Inventariseren, scannen: monitoren  
o Welke ontwikkelingen raken de onderneming? 
o Hoe lang is dit al gaande? 
o Issue-tracking: welke bronnen zijn er aan te wijzen? 
o Zijn er vergelijkbare issues? 
o Wie ligt aan de grondslag van het issue? 

- Extern scannen 
o Media en publieke opinie 
o Vragen beantwoorden over de bronnen van issues 

 Opponenten of proponenten? 
 Vanuit welke doelstelling handelen zij? 
 Welke media zetten zij in of kunnen zij inzetten? 
 In welke hoedanigheid? 

 

Besluit  
- Issuesmanagement speelt een belangrijke rol bij het communicatiebeleid dat is gericht op het bereiken en 

behouden van evenwicht tussen bedrijven en de samenleving 
- Het stelt de bedrijven in staat op veranderingen te reageren, kansen te creëren en bedreigingen ten goede te 

keren 
- Het moet gedragen worden onder de leiding van het bedrijf 
- Belangrijkste fase = analysefase 
- 2de belangrijkste fase = interne monitoring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 16: Crisis-pr-management  
 
Actuele crisis: Ramp in Zwitserland met schoolbus. Het ongeluk was om 9u ’s avonds gebeurd. Toch kwam de info er 
pas rond 6u door op alle nieuwsstations. Communicatie verliep wat stroef. Alle kinderen moesten eerst geholpen 
worden & er moeten officiële cijfers zijn. Het was een gruwelijk ongeval, de emoties en gevoelens die hiermee 
gepaard gingen moesten eerst onder controle zijn vooraleer men kon communiceren. 
 

"Het verbaast me een beetje dat de communicatie zo stroef is verlopen. De communicatie met Buitenlandse Zaken 
in Brussel verliep niet bijzonder goed"-  Louis Tobback. 
Tobback vindt het vreemd dat het ongeval zelf al om 21 uur dinsdagavond plaatsvond en dat de korpschef van de 
Leuvense politie pas om 05.30 uur vanmorgen op de hoogte was. 
 

Wat is een crisis?  
Hans van Temse schiet 2 mensen dood => crisiscommunicatie moeilijk, want iedereen zit met emoties & gevoelens. 
Er is niet veel tijd voor beslissingen: communicatie naar ouders, leerlingen & pers. 
 

- Noodsituatie 
- Onverwachte gebeurtenis: de school had het niet zien aankomen dat Hans van Temse dit zou doen. Het was 

altijd een normale jongen, die gewoon een zwak had voor zwarte kledij.  
- Materiële en immateriële gevolgen 

o Materiele: het materiaal dat beschadigd is, ook de dode mensen. 
o Immateriële: het imago (van de school is gedeukt), naam, gevoelens, reputatie  

- Beslissingen onder tijdsdruk 
- Reputatie onder druk (reputatiemanagement) 
- Persbelangstelling  
 

Algemeen 
- Verstoring van de normale bedrijfsactiviteit 
- Onverwacht sterke vraag om informatie (communicatie-afdeling) 
- Verrassing, gebrek aan informatie, snelle ontwikkeling van gebeurtenissen en gebrek aan controle 
 

Trends rond crises 
- Rol van de media: waar de media veel aandacht aan schenkt, ga je zelf ook mee beleven (vb.: Pukkelpop) 
- Politisering: als politiekers zich ermee gaan moeien, lijkt het ernstiger en krijgt het meer aandacht (vb.: PKP, BP) 
- Personalisatie: de schuld schuiven op 1 persoon (vb.: Concordia) 
- Juridisering: dat men heel snel naar de rechtbank zal gaan (vb.: PKP  men wil vechten om geld terug te krijgen)  
- Emotionalisering: hoe meer emoties, hoe meer aandacht (vb.: Gaia tegen Foie Gras) 
- Transparantie: dat men heel eerlijk is over wat er gebeurd is en dat je niet liegt  
 

Crisis-pr-management: de context 
2 vormen  
- Cobra: plotselinge crisis  een ramp die plotseling toeslaat en het bedrijf compleet overvalt en het in een 

crisissituatie achterlaat 
- Python: sluipende crisis  een verzameling issues die de onderneming één voor één besluipen en langzaam in 

de wurggreep nemen  
 

8 typen  
- Natuurlijk (vb.: tsunami)  
- Technologisch (vb.: Mattell speelgoed bevatte teveel lood) 
- Confrontatie (vb.: Nike en kinderarbeid)  
- Kwaadwilligheid (vb.: tylenol  er was opzettelijk geknoeid met de producten waardoor ze de verpakking 

vernieuwd hebben)  
- Scheve managementwaarden (vb.: Barings Bank die de financiële verliezen verdoezeld hadden)  
- Misleiding (vb.: geld in pensioenfondsen dat gebruikt werd voor de onderneming zelf)  
- Wangedrag van het management (vb.: Enron  illegale en onethische praktijken binnen seniormanagement)  
- Business en economie (vb.: boom eind jaren 90 van kleine IT-bedrijven)  
 
 



Fasen van een crisis 
Fase Kenmerken 

Opsporing De organisatie kijkt uit naar waarschuwingssignalen. 

Voorbereiding De organisatie bemerkt de waarschuwingssignalen en bereidt plannen voor om de crisis te 
vermijden of plannen om met de crisis om te gaan zodra die optreedt. 

Insluiting Stappen nemen om de lengte van de crisis of haar effecten te beperken 

Herstel Dit is het stadium waarin pogingen worden gedaan terug te gaan naar de normale 
operationele toestand of effectiviteit van de organisatie 

Leren Dit is wanneer de organisatie de crisis evalueert om de negatieve uitwerkingen op de 
organisatie tegen te gaan en misschien mogelijke voordelen voor de toekomst in te zien. 

 

Crisis-pr-management vs. operationele effectiviteit  
- Crisiscommunicatie: geheel van inspanningen om juiste en zo volledig mogelijke informatie uit te wisselen met 

interne en externe doelgroepen die recht hebben op deze informatie (werknemers, vakbonden, media, ...) of 
deze informatie nodig hebben (pers, overheid, hospitalen, veiligheidsdiensten, financiële instellingen, 
verzekeringen, consumentenorganisaties,...) 

- Operationele effectiviteit: wat er gedaan wordt aan het probleem  
 

Waar komen crises vandaan? 
Een lepel suiker 
- 50% van de crisis treedt op bij producten die we ingenomen of ingeslikt worden 
- We eten en drinken allemaal en worden allemaal ziek gemakkelijk te begrijpen hoe een voedingsmiddel of 

medicijn een belangrijke reden voor bezorgdheid kan zijn  
 

Het gaat niet om wat je weet, maar wie het weet 
- Vertrouwelijke informatie ontsnapt zeer snel naar buiten  moeilijk om het vertrouwelijk te houden  
 

Je zult niet geloven wat die-en-die me net vertelde  
Kenmerken van geruchten onder crisisomstandigheden 
- Geruchten wekken altijd belangstelling en zijn vaak aantrekkelijker dan de feiten 
- Stilte zal altijd gevuld worden door een gerucht en speculatie  
- Elke organisatie van 10 of meer mensen zal altijd een serie geruchten in omloop hebben  
 

Kosten van een crisis 
- Financiële kosten  

o Terugtrekken uit een bedrijf, schoonmaken van een bedrijf (vb.: tylenol, mattel)  
 

- Werkelijke kosten  
o Afleiding van het management  tijdens een crisis heeft het management geen tijd voor het dagelijkse 

bestuur van de onderneming. Wanneer een crisis toeslaat hebben de mensen die het bedrijf leiden 
opeens een crisis te runnen! 

o Bezorgdheid van werknemers  tijdens een crisis zijn werknemers altijd ongerust. Bedrijven moeten 
daarom communiceren met hun werknemers aangezien dit in hun voordeel speelt en de werknemers 
gemotiveerd blijven.  

o Politieke reacties  een crisis laat vaak ongenoegen zien bij de overheden waardoor er een politieke 
druk kan ontstaan  

o Wettelijke acties  alles moet volgens de regels gaan of je wordt aangeklaagd. Tijdens een crisis komt 
dit fenomeen nog meer naar voor?  

o Klantenreacties  klanten zijn vergevingsgezind. Na een crisis komen ze meestal altijd terug, zeker 
wanneer je voldoende en goed gecommuniceerd hebt.  

o Marktvertrouwen en reputatie  dit is de belangrijkste kostenpost. Effectieve communicatie staat 
centraal om het vertrouwen van het publiek en de markt te versterken. Het is namelijk zeer belangrijk 
dat je reputatie overeind blijft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communiceren tijdens een crisis 
- Sommige bedrijven communiceren niet tijdens een crisis 

o Noodzaak om eerst alle feiten op een rijtje te zetten 
o De wens om paniek te vermijden 
o Er is geen woordvoerder  schrik dat een interview gaat mislukken 
o Er zijn net al problemen geweest en men wil niet over nieuwe problemen praten 
o Ze weten niet hoe ze crisis moeten aanpakken 
o Schik om bepaalde info te openbaren  

 

Met de media praten  
- Concern (bezorgdheid om opgeroepen emoties)  de woordvoerder moet bezorgdheid over probleem tonen  
- Clarity (helderheid)  heldere en duidelijke informatie naar voor brengen  
- Control (controle, initiatief nemen)  woordvoerder moet zelf initiatief nemen en zelfzeker overkomen 
- Confidence (vertrouwen)  woordvoerder moet de boodschap met vertrouwen brengen 
- Competence (competentie)  de woordvoerder moet weergeven hoe zij de crisis zullen aanpakken  
 

Internet en crisis-pr-management  
- Impact van internet is enorm 
- Voordelen 

o Snelheid = fenomenaal  
o Kan niet gecensureerd worden  effectief middel voor verspreiding van info en opinies  

- Nadelen 
o Tampering = knoeien met websites  toegang proberen te krijgen tot de website van een organisatie  
o Negatieve informatie wordt snel verspreid door kwaadwillige personen  

 

Hoe voorbereiden op een crisis? 
Crisisaudit  
- Uitvoeren van onderzoek van de sleutelgebieden  
- Harde vragen stellen  meest waarschijnlijke scenario bepalen  
- Vaststellen hoe goed het bedrijf voorbereid is om ermee om te gaan en of het alle nodige middelen heeft  
- Resultaten kunnen gebruikt worden op belangrijkste probleempunten te herkennen  
 

Crisishandboek  
- Eenvoudig systeem van snelle communicatie, basisboodschappen en overzicht van publiek (max. 10 blz) 
 

Crisissimulatie en training 
- Bedoeling = werkelijke sfeer van crisis creëren  crisisplan testen + communicatie onderzoeken en evalueren 
- Debriefing: ervoor zorgen dat het team begrijpt wat de opkomende issues zijn  
 

Kennis 
- Bedrijf is beter voorbereid wanneer het weet wat de stakeholders van het product, het merk en het bedrijf 

vinden  
 

Belangrijkste principes van crisismanagement  
- Bepaling probleem (korte + lange termijn)  meest cruciale aspect van effectieve crisis-pr-management 
- Centraliseer of controleer de informatiestroom  ga na naar waar je info gaat 
- Isoleer het crisisteam van het dagelijks bestuur  nieuw team creëren dat crisis moet aanpakken en dagelijks 

bestuur behouden voor normale activiteiten van de organisatie. Zo komt organisatie niet in gedrang. 
- Stel een worst case planning positie vast  ervoor zorgen dat je ook met het slechtste rekening houdt 
- Wees niet volledig van 1 persoon afhankelijk  taken verspreiden 
- Weersta het vechtinstinct  verder doen met normale activiteit en crisis onder controle proberen te krijgen 

zorgt voor de meeste vooruitgang  
- Begrijp waarom de media er zijn  media is een handig instrument om te bespelen  
- Communiceer persoonlijk  rechtstreekse communicatie is altijd een positief voordeel  
- Beheers het probleem  beperk het probleem tot een zo klein mogelijk geografisch gebied  
- Besef de waarde van kortetermijnopoffering  2x nadenken wanneer je snel een beslissing neemt  
 
 



Extra hoofdstuk: Perscontacten 
Omgaan met de pers 
De pers  
- Verzamelnaam voor kranten, tijdschriften, radio en televisie 
- Journalisten en redacteurs 
- Schakel tussen een bedrijf en een breed publiek 
- “objectieve waarnemer” 
- Groot belang voor het imago  
 

Hoe gaat het in de praktijk? 
- Duidelijke afspraak over wie er contact mag leggen met de pers  
- Slechts 1 persoon of 1 afdeling staat de pers te woord 

o Baas 
o Woordvoerder 
o Expert  

 De moeilijkheid ligt bij de onverwachte vragen: hoe meer ervaring, hoe beter dit lukt  
- Bouwen aan een relatie 

o Investeer in een goede medialijst 
o Nodig uit om achtergronden toe te lichten 
o Gun elke journalist een nieuwtje 
o Wees behulpzaam, dat creëert opportuniteiten  

 

Hoe de pers benaderen? 
- Telefoon 

o Tweerichtingsverkeer 
o Onaangekondigd, snel, onvoorbereid 
o Terugbellen indien nodig 
o Enkel vragen beantwoorden die je kan beantwoorden 

 

- Persinterview  
o Artikel nalezen kan, maar is geen recht 
o Off the record bestaat niet  alles wat je zegt, zelfs buiten het interview, kan worden gebruikt 

 

- Q&A  
o Inhoudelijke voorbereiding 
o Sowieso maken als je een persbericht moet geven  

 U beschermen tegen wat er gevraagd kan worden  vragen proberen te voorspellen  
 

Actief persbeleid  
- Actie 

o Persberichten, persconferenties, interviews en informele ontmoetingen 
o Voordelen 

 Geloofwaardigheid: ze kennen u en vertrouwen u  
 Controle over persaandacht  

 

- Nieuwswaarde  
o Criteria  

 Als het actueel is  
 Uitzonderlijke situaties 
 Van groot belang  

 

- Publiciteit  
o Voordelen: gratis, objectieve waarneming, breed publiek, betrouwbare bron  
o Nadelen: weinig controle, afhankelijk van de journalist, negatief nieuws wordt ook vermeld  

 
 
 
 



Persconferentie  
- Wanneer? 

o Alleen indien een persbericht niet volstaat 
o Belangrijk nieuws 
o Veel vragen 
o Complex onderwerp 
o Er moet iets gehoord worden  

- Nadeel: tijdrovend 
- Voordeel: persoonlijk  je werkt aan uw netwerk  
- Organisatie 

o Uitnodiging tijdig versturen 
o Zaalruimte controleren 
o Inhoudelijke voorbereiding 
o Aanwezigheidslijst en naambordjes 
o Interne publieksgroepen 
o Lengte en tijdstip 
o Goede gastheer  

 

Persbericht  
- Meest gebruikte middel 
- Fouten 

o Geen nieuws 
o Niet interessant voor lezers / kijkers  
o Wervend taalgebruik  

- Vorm en inhoud 
o Tips  

 

Persmap 
- Inhoud  persmap is verbonden aan een persbericht  

o Verloop van de persconferentie  
o Achtergrondinformatie  
o Persbericht 
o Foto’s  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


