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Communicatie van veranderingstrajecten is een lastige 

opgave. Hoe bereik je de juiste mensen met de juiste 

informatie? Kun je daadwerkelijk houding en gedrag 

zodanig beïnvloeden dat het ’t invoeren van de verandering 

ondersteunt? En hoe organiseer je dit dan? In voor 

zorg-coaches worden regelmatig met deze vragen 

geconfronteerd. Dit is een praktische handreiking voor het 

inrichten van een In voor zorg-communicatietraject. Het 

is  opgesteld vanuit ervaringen met het doorvoeren van 

verandertrajecten in zorgorganisaties.

Vier Succesfactoren
Het programma In voor zorg! begeleidt honderden grotere 

en kleinere organisaties in de langdurige zorg in hun 

veranderingstrajecten. De communicatie over deze trajecten 

is net zo divers als de trajecten zelf. Desondanks kan er 

wel een aantal succesfactoren worden onderscheiden. Deze 

succesfactoren zijn ook bekend uit de literatuur over de 

communicatie van veranderingsprocessen. 

Deze succesfactoren zijn: 

 1  bepaal je startpunt

 2  stel een communicatieplan op

 3  gebruik bestaande communicatiemiddelen

 4  introduceer nieuwe communicatiemiddelen

Deze handreiking geeft voor elke succesfactor een uitleg met 

concrete tips en voorbeelden, gevolgd door een checklijst 

met to-do-punten. 

  Ad 1. Bepaal je startpunt  

De communicatie over een verandertraject kan niet los worden 

gezien van de context. Er zijn drie factoren bepalend voor de 

context: 
■ De bestaande communicatie van de organisatie
■ De organisatievorm
■ De doelgroep(en) van het veranderingstraject

Inventariseer als eerste de bestaande interne communicatie 

van de organisatie. Hoe goed - of hoe slecht - is dit eigenlijk? 

Welke communicatiemiddelen zijn er beschikbaar? Hoe is de com-

municatie georganiseerd en wie is waarvoor verantwoordelijk? 

En wat is het effectieve bereik? 

Effectief bereik

Officieel wordt effectief bereik gedefinieerd als het percen-

tage van de doelgroep dat ook echt iets met je boodschap 

gaat doen. Zij zijn tenminste drie keer aantoonbaar bereikt 

met een bepaalde boodschap. Effectief bereik kun je meten. 

Een voorbeeld met een personeelsblad. Het  effectieve 

 bereik van een personeelsblad in een oplage van 1.000 

is heel anders als het intern wordt uitgedeeld of op het 

huisadres wordt verzonden. Het effectieve bereik van een 

bepaald artikel in het personeelsblad moet daar weer van   

af worden geleid. Stel daarom in het voorbeeld van het 

 personeelsblad jezelf de volgende vragen:

- Leest mijn doelgroep het personeelsblad?

- Wat lezen ze dan?

-  Hoe vaak en in welke vorm moet ik een bericht plaatsen,  

wil ik mensen drie keer bereiken met mijn boodschap?

- Welke middelenmix is het meest effectief?

Daarnaast speelt de vorm van de organisatie een rol: is het 

een grote organisatie met duizenden medewerkers en een 

veelheid aan locaties? Of is het een kleinere organisatie met 

maar één of twee locaties? In het eerste geval heb je altijd 

vormen van massacommunicatie als ondersteuning nodig, 

terwijl dat  bij kleinere organisaties minder relevant is.  

Ook de cultuur van een organisatie is bepalend voor het 

succes van de inzet van bepaalde communicatiemiddelen. 

Huib Koeleman heeft de organisatie typologie van De kleuren 

van De Caluwé en Vermaak gekoppeld aan bepaalde vormen 

van strategische communicatie en de inzet van middelen. 

Zie de kleurentabel voor verdere uitleg. Tenslotte is het 

van belang om de noodzakelijke doelgroep(en) voor het 

veranderingstraject te bepalen. Wie moeten in welke 

fase van het traject wat weten? Moeten inderdaad alle 

medewerkers op de hoogte zijn of maar een deel? Moeten 

cliënten en hun omgeving worden geïnformeerd? Het 

antwoord op deze vragen is sterk afhankelijk van de aard 

en omvang van het veranderingstraject. Het is voor een 

geslaagde communicatie echter heel belangrijk om deze 

vragen vooraf goed te beantwoorden. 

Het inventariseren van de bestaande communicatie, de vorm 

van de organisatie en het bepalen van de doelgroep(en) 

bepalen samen het startpunt voor de communicatie over het 

verandertraject. 
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 Checklijst  

✔  Inventariseren van bestaande middelen voor interne 

communicatie: welke middelen, welke frequentie, wie 

beheert deze? Deze gegevens kunt u ophalen bij de 

verantwoordelijke voor communicatie, bijvoorbeeld de 

communicatieafdeling. Rekening houden met de omvang 

van de organisatie.

✔  Bepalen van de doelgroep(en) voor het veranderings-

traject. Dit is ook onderdeel van het plan van aanpak.

✔   Welke doelgroepen hebben al aparte communicatie- en 

informatietrajecten? Denk hierbij aan lijncommunicatie 

en sturingscommunicatie (Management,  

OR en Cliëntenraad). Welke middelen worden daarin 

gebruikt? Denk aan managementbrieven, rapporten,  

factsheets enzovoorts.

Valkuil 1

Frequentie of, beter gezegd, het gebrek aan frequentie. 

Bepaal eerst de outline van het hele traject en de daarbij 

betrokken doelgroepen. Bedenk dat het vanuit jezelf en het 

projectteam lijkt of jullie (veel) communiceren, maar dat dit 

er helemaal niet zo hoeft uit te zien vanuit het perspectief 

van een zorgverlener. Berucht zijn een kick-off met veel 

lawaai en daarna vier maanden radiostilte, een nieuwe 

nieuwsbrief die twee keer verschijnt en daarna niet meer 

enzovoorts. Een gebrekkige frequentie bouwt geen urgentie 

op en leidt tot ongeloof.

 Ad 2. Opstellen communicatieplan  

Als het startpunt voor de communicatie is bepaald, kun je een 

(beperkt) communicatieplan ontwikkelen. Een communicatie-

plan bestaat altijd uit een paar vaste onderdelen: 

■ Boodschap: wat gaan we vertellen?
■ Doelgroepen: aan wie gaan we het vertellen?
■ Middelen: hoe gaan we het vertellen?
■ Planning: wanneer gaan we wat vertellen?
■ Kosten: wat kost het om het te vertellen?
■ Capaciteit: wie gaat dit allemaal uitvoeren?

Op de website van In voor zorg! ( www.invoorzorg.nl > Over 

In voor zorg> Communicatie ) kun je meer informatie vinden 

over het communicatiegedeelte van het Plan van Aanpak. 

Hier vind je ook voorbeelden van communicatieplannen van 

In voor zorg-deelnemers. Belangrijk bij het opstellen van het 

communicatieplan is het om de bestaande situatie van 

je eigen organisatie als uitgangspunt te nemen. Je moet je 

communicatiestartpunt dus goed bepaald hebben. Uiteinde-

lijk moet het communicatieplan als werkplan kunnen dienen 

voor degene die de communicatie daadwerkelijk organiseert. 

Dat kan intern zijn, bijvoorbeeld de communicatieafdeling, of 

extern, een bureau of een ZZP-er.

  Checklijst  

✔  Ontwikkel een communicatieplan met in ieder geval de 

vaste onderdelen boodschap, doelgroepen, middelen, 

planning, kosten en capaciteit. 

✔  Zorg dat je helder antwoord hebt op alle hierboven 

geformuleerde vragen.  
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 Ad 3. Bestaande communicatiemiddelen  

  gebruiken   

Bij veranderingstrajecten is het verleidelijk om nieuwe  

middelen te introduceren. Dit kan variëren van de kick-off 

met een aparte bijeenkomst, een aparte nieuwsbrief, een 

aparte naam en een apart logo. Doe het niet automatisch, 

hoe leuk en creatief het ook kan zijn! De eerste keuze is 

altijd om gebruik te maken van de bestaande communicatie-

middelen en deze zo mogelijk te versterken.

Waarom moet je jezelf (en anderen) beheersen bij de 

aanmaak van nieuwe communicatiemiddelen? En hoe pak je 

dit het beste aan? 

Hier volgen vier tips voor het optimaal gebruik maken van 

bestaande communicatiemiddelen: 

 

Tip 1

Gebruik bestaande communicatiemiddelen: 

Nieuwe communicatiemiddelen zijn duur en arbeidsintensief.

Bovendien duurt het een tijd tot de effecten ervan zichtbaar zijn. 

Voordat je effectief bereik hebt, ben je zo tien nieuwsbrieven 

verder. Communicatie over het verandertraject kan beter 

een vast onderdeel worden van een bestaande nieuwsbrief 

of er kan een nieuwsbrief special van gemaakt worden 

bij het bereiken van mijlpalen. Hetzelfde geldt voor het 

personeelsblad, intranet en andere bestaande middelen.

Tip 2

Vermijd abstracte feel-good titels: 

Het introduceren van een speciale naam voor het 

verandertraject is niet altijd handig. Let hierbij op de reactie 

van je doelgroep: hebben zij net 20 andere verandertrajecten 

gehad die allemaal ongeveer hetzelfde heten? Zijn er van 

die 20 verandertrajecten eigenlijk 15 minder goed gelukt? 

Kies dan niet een 21ste naam uit dezelfde categorie, 

want daarmee zet je jezelf op achterstand. Gaat het 

verandertraject over zelfsturende teams? Noem het dan 

“Zelfsturende teams bij <naam organisatie>” en blijf weg 

uit de abstracte feel-good formuleringen. Dat hebbende 

medewerkers toch wel door. Wees ook voorzichtig met 

formuleringen die makkelijk aangevuld kunnen worden met 

negatieve uitingen. 

Tip 3

Communiceer persoonlijk naar je doelgroep: 

Het belangrijkste middel voor het communiceren 

van verandertrajecten is persoonlijke communicatie: 

leidinggevenden vertellen het aan medewerkers. 

Ook hierbij kijk je eerst naar de bestaande situatie: welke 

werkoverleggen zijn er, wie nemen hieraan deel en met 

welke frequentie? Welke grotere bijeenkomsten zijn er? 

Maak hier gebruik van! 

Houd rekening met je doelgroep: aan wie vertel je wat en 

wanneer? Als een verandertraject bijvoorbeeld gaat over 

een andere manier van werken door medewerkers, start 

dan met het maken van echt duidelijke taakinformatie. Deze 

informatie leg je dan bij voorkeur ook van te voren voor aan 

vertegenwoordigers van de doelgroep. Mik op het niveau 

van teamleiders: zij zullen in de praktijk degenen zijn die de 

verandering moeten uitleggen.

Tip 4

Blijf communiceren: 

Communiceer regelmatig! Besef dat niet-communiceren 

ook een boodschap is. Voorkom daarom dat medewerkers 

denken “Als het verandertraject zo belangrijk is, waarom 

horen we er dan nooit iets van?”

 Checklijst  

✔   Inventariseer de bestaande communicatiemiddelen en 

maak hiervan optimaal gebruik. 

✔   Inventariseer de bestaande overlegmomenten van 

de doelgroepen. Maak daar doelgroep specifieke 

taakinformatie voor.

✔   Inventariseer de bestaande grotere bijeenkomsten: 

kerst, nieuwjaar, dag van de zorg. Kijk of het met de 

planning uitkomt om daarop aan te sluiten. Inventariseer 

de communicatiemiddelen van de Raad van Bestuur. 

Maken zij gebruik van een bulletin of missive? Gaan ze bij 

locaties langs voor werkbezoek? Sluit hierop aan. 
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 Ad 4. Nieuwe communicatiemiddelen introduceren   

Naast optimaal gebruik te maken van de bestaande middelen 

kan het raadzaam zijn om ook nieuwe communicatiemiddelen 

te introduceren. Overleg vooraf wel of het handig is, wat de 

toegevoegde waarde is en hoe je het ’t beste aanpakt. Denk 

bijvoorbeeld aan een kick-off bijeenkomst of aan het vieren van 

successen. 

Kick-off 

Een berucht nieuw middel bij het introduceren van een 

verandertraject is de kick-off. Is het nu wel of niet aan te raden 

om een kick-off te organiseren, en zo ja, wanneer en hoe? 

Voor het bepalen van het wel of niet houden van één of 

meerdere kick-offs is het van belang om je doelgroep(en) helder 

voor ogen te hebben. Is een centrale kick-off wel het middel 

om ze te bereiken? Of zijn alternatieve communicatiemethoden 

eventueel beter geschikt. Bijvoorbeeld manieren om zaken 

persoonlijk te vertellen. Denk hierbij aan werkbezoeken of 

een roadshow, ontbijtsessies waarbij een lid Raad van Bestuur 

iedere keer in gesprek raakt met een team en betrokkenen van 

het project. Of allerlei andere vormen van persoonlijk contact 

in groepen. Denk ook aan de vervolgcommunicatie. Het is  

belangrijk om direct het verwachtingspatroon te managen. Hoe 

informeer je mensen over de voortgang van het traject? Komen 

er meer bijeenkomsten? Hoe communiceer je het resultaat van 

het traject?

Als er inderdaad voor een bijeenkomst wordt gekozen, 

let dan op de volgende aspecten: 

Aspect 1

Zorg voor de juiste spreker: 

Een kick-off bijeenkomst vindt plaats aan het begin van 

het verandertraject. In deze bijeenkomst vertelt de hoogst-

verantwoordelijke, vaak een lid van de Raad van Bestuur, wat 

de bedoeling van het traject is. Houd hierbij rekening met de 

bestaande zichtbaarheid van deze spreker op de werkvloer: 

voorkom een situatie waarbij tijdens een dergelijke 

bijeenkomst mensen aan elkaar vragen wie die man op het 

podium toch is.

Aspect 2

Let op doelgroep(en) en timing:  

De belangrijkste vraag is: wie informeer je wanneer? 

Deze vraag wordt nog vaak onderbelicht. In het zwartste 

scenario worden tijdens de kick-off medewerkers eerder of 

tegelijkertijd met het middenmanagement geïnformeerd. 

Dit resulteert meestal in niet te repareren weerstand van 

het middenmanagement. Als je kiest voor een kick-off, 

zorg er dan voor dat allereerst het middenmanagement is 

geïnformeerd en van de juiste informatie is voorzien. 

Aspect 3

Houd rekening met roosters:

Zorg ervoor dat iedereen daadwerkelijk aanwezig kan zijn.  

In een donkergrijs scenario heb je een kick-off waarbij alleen 

de stafmedewerkers en de projectleiders aanwezig zijn, want 

de rest is niet vrij geroosterd. Een dergelijke kick-off is heel 

gezellig, want iedereen is het met elkaar eens. Helpend voor 

de implementatie is het alleen niet. 

Valkuil 2

De verkeerde mensen op het verkeerde moment, de 

verkeerde manier en met de verkeerde boodschap. 

Medewerkers informeren voorafgaand of tegelijkertijd 

met het middenmanagement. Een manager of een lid Raad 

van Bestuur naar voren schuiven die op de nominatie staat 

om weg te gaan. Dodelijk als dit vier maanden na de grote 

kick-off duidelijk wordt. Het traject starten vlak voor- of 

nadat er bezuinigingen moeten worden gecommuniceerd 

en dit niet meenemen als een kritische omgevingsfactor.

 

Successen vieren

Er kunnen succesmomenten zijn waarop je medewerkers wilt 

attenderen op iets nieuws. Bijvoorbeeld: “Het domotica project 

gaat zijn finale fase in”, “De eerste negen teams werken nu 

zelfsturend”, “Het sociale restaurant is vernieuwd". Dit zijn 

momenten om het succes te delen. Zet voor dat specifieke 

moment middelen in die effect hebben.

Organiseer bijvoorbeeld een kijkmoment voor het domotica 

project. Interview medewerkers uit de pilot van de 

zelfsturende teams voor het personeelsblad. Haal daar ook 

een cliëntverhaal bij. Organiseer een feestelijke opening 

van het vernieuwde sociale restaurant. Een verhaal in 

het huis-aan-huis blad. Ook flyers, posters of placemats 

kunnen hiervoor een handig communicatiemiddel zijn. Zoals 

placemats in het sociale restaurant. Een mooie poster voor 

op de prikborden. Maak foto’s van dit moment. Zet het op de 

hyves- of facebookpagina van de organisatie.
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  Checklijst  

✔  Inventariseer aan de hand van de mijlpalen van het 

traject de eventuele aanvullende communicatiemiddelen 

die je nodig hebt. Wijk niet te veel af van de bestaande 

cultuur en middelen. Dit levert zelden een positieve 

reactie op.

 

✔  Kies je voor een kick-off, zorg dan voor de juiste 

spreker en houd rekening met de doelgroep(en) en de 

juiste timing. Informeer ten allen tijde het betrokken 

middenmanagement als eerste.

✔  Neem eventuele nieuwe communicatiemiddelen op in het 

communicatieplan.

Valkuil 3

We communiceren geen resultaten, want dingen zijn nooit 

af. Daardoor kunnen we ook geen succes of inspanning 

vieren. Het kan zijn dat je een prachtig verandertraject hebt 

geïmplementeerd, maar helaas weten dat alleen de direct 

betrokkenen. Als je dit niet adresseert, zal het op termijn 

steeds moeilijker worden om mensen te motiveren om mee 

te doen aan verandertrajecten.

Samenvattend

Communicatie in verandertrajecten vraagt om aandacht en 

organisatie. Het hoort integraal onderdeel te zijn van de 

veranderaanpak. Effectieve communicatie heeft een aantal 

vaste kenmerken, die sterk overeenkomen met kenmerken 

van succesvol organiseren. Ook van verandertrajecten.

Kernbegrippen zijn:
■ Heldere doelstelling
■ Planning 
■ Projectorganisatie

Bij Communicatie komt daar bij:
■ Communicabele boodschap (Wat?)
■ Doelgroepen (Wie?)
■ Met welke middelen (Waarmee?)
■ Communicabele momenten (Wanneer?)

Huib Koeleman ordende een aantal communicatiemiddelen 

naar de verschillende kleuren. (zie kader Huib Koeleman)

Huib Koeleman: 9x doen  

Koeleman1 formuleerde 9 tips voor een effectieve inzet van 

interne communicatie bij ingrijpende veranderprocessen:

1.  Houd het hogere doel voor ogen: waarom deden we dit 

ook alweer?

2.  Houd de context in de gaten. Welke ervaringen zijn er 

met eerdere veranderingen? Zijn er trendbreuken? 

Benoem ze!

3.  Noem het beestje bij de naam. Is het een bezuiniging? 

Noem het dan ook zo!

4.  What’s in it for me? Kun je door vertalen wat je eraan 

hebt?

5.  Welke relatie heeft het te veranderen onderdeel met 

de verandering? Moeten ze, willen ze of kunnen ze 

bewegen?

6.  Betrek anderen alleen als je er tijd voor hebt, hun 

waarde ook ziet en hen invloed kunt geven.

7.  Onderzoek de ‘communicatieve’ concurrentie: zijn er 

andere trajecten waarover ook intensieve communicatie 

plaatsvindt?

8.  Doseer: voorkom wildgroei aan activiteiten.

9.  Laat de aanpak passen bij de organisatie: welk type/

kleur past bij de mensen?

1) Huib Koeleman, Interne communicatie bij verandering: 

van middelen- naar interventiedenken, Kluwer,

 Alphen aan den Rijn, 3e druk, 2006

De kleuren van De Caluwé en Vermaak  
en communicatie  
Om meer grip te krijgen op het containerbegrip ‘veranderen’ 

ontwikkelden prof. dr. Léon de Caluwé en dr. Hans Vermaak2 

een concept van vijf kleuren die ieder staan voor een 

bepaalde manier van denken over verandering . Het concept 

geeft taal en richting aan discussies en het denken over 

verandering in organisaties. 

2)  Léon de Caluwé en Hans Vermaak, Leren veranderen. 

Een handboek voor de veranderkundige, Kluwer, 

Alphen aan den Rijn, 2e druk, 2006
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  De vijf kleuren en hun betekenis:  

organisatie  
kenmerken

communicatie
middelen

Blauw

heldere doelen

projectmatig werk

duidelijke 
procedures

thermometers

zeepkistsessies

interne media

Geel

opmaken van 
machtsbalans

visie formuleren

onbekendheid in het 
verandertraject

belangenevenwicht

wegpromoveren

bemiddelen

lobbeyen

werkgroepen

stuurgroepen

overleggen

inspraak

lobby

Rood

beoordelen en 
belonen

mobiliteit en 
diversiteit

competenties en 
arbeidsvoorwaarden

personeels-
gesprekken

goodies

beeldvorming 
via interne media

GRoen

leren staat centraal

spelsimulaties

intervisie

opleidingstrajecten

discussies

feedback

spelsimulaties

wit

wegnemen 
van blokkades

herkennen van 
patronen

energie mobiliseren 
van mensen

open processen

klantenpanels

interne markt
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