
GKSV ondersteunt organisaties 

bij het op strategisch niveau 

brengen van communicatie. 

Van inspiratie tot realisatie! 

• In 2014 verscheen het boek “Het Strategisch Communicatie Frame”. 
Geschreven door Betteke van Ruler en Frank Körver (GKSV).

• Het Frame bestaat uit 8 bouwstenen en is een praktisch methode om te 
komen tot effectieve strategieën.

• Het boek beschrijft onze visie op strategieontwikkeling. Het gaat om A) 
het maken van scherpe keuzes, B) aan de hand van een interactief en 
pragmatisch proces, C) continu rekening houdend met de interne en 
externe context en D) altijd gericht op aantoonbaar resultaat.

Vergroten van de strategische impact van communicatie

Hoe GKSV u kan ondersteunen bij het vergroten van de 

strategische impact van communicatie?  

• Impact realiseren vereist keuzes maken. Op 
welke manier ga je het verschil maken? Wat 
voeg je toe aan resultaat en continuïteit?

• Het gaat om de essentie. Wie zit te wachten op 
dikke rapporten en tijdrovende processen?

• Professionalisering van de communicatie krijgt 
veel aandacht; communicatie kan en moet 
strategischer

GKSV: intelligente oplossingen voor vraagstukken die er toe doen (WWW.GKSV.NL) 
GKSV ondersteunt bestuurders en senior management bij het oplossen van strategische en vaak complexe vraagstukken op het gebied 

van reputatie, communicatie en public affairs. Doel: direct bijdragen aan succes en continuïteit van organisaties en projecten. 
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Advisering & ontwikkeling

• U wilt flinke stappen maken met een belangrijk of complex vraagstuk. 

• U wilt een heldere strategie, een intelligente aanpak en resultaat. 

Interim management & regie

• U wilt strategische en pragmatische ondersteuning on the job.

• U heeft behoefte aan tijdelijke senior capaciteit t.b.v. een programma.

Professionalisering & opleiding

• U wilt de strategische kennis en kunde binnen uw organisatie vergroten. 

• U wilt een professionaliserings-programma op maat .

Coaching & counseling

• U wilt investeren in het vergroten van uw eigen strategische impact. 

• U zoekt een ervaren sparring partner voor seniors / managers. 

Strategie draait om keuzes 

maken, lef hebben en business 

impact realiseren.

Het Strategisch Communicatie Frame: 

een nieuwe en effectieve manier van strategieontwikkeling


