
Nou ja, interview? Het is eerder een gesprek tussen de auteurs waar toe-
vallig een verslaggever bij zit. Want Frank Körver en Betteke van Ruler 
hebben zojuist het boek uit handen van de uitgever ontvangen als ik ze 
tref. En over het onderwerp strategieontwikkeling zijn ze blijkbaar nog 
lang niet met elkaar uitgepraat. 
Van Ruler over de achtergrond: ‘Toen ik CommunicatieNu had ge-
maakt, riep ik: “Gooi dat communicatieplan maar in de sloot.” Maar 
vervolgens voelde ik me wel verplicht om een alternatief te bedenken. 
Toen ben ik eerst begonnen een oplossing te verzinnen voor het com-
municatieplan als projectmethode. Er moet ergens iets opgelost wor-
den en daar schrijven we een communicatieplan voor. Daar heb ik de 
scrum voor bedacht. Maar het communicatieplan wordt ook gebruikt 
als ontwikkelmethode. Een plan voor de langere termijn. Voor het be-
leid van de afdeling voor de komende jaren, voor een strategie rond een 
fusie. Daar wilde ik ook iets voor maken. Een alternatief voor al te door-
wrochte en dikke strategische plannen van zeventig pagina’s die je in de 
praktijk nog altijd ziet. En die vaak niet werken. Want hoe gaat dat? Dan 
krijgt de communicatiemanager een kwartier de tijd in het manage-
mentteam en dan wordt er tien minuten gezeurd over de vraag of die 
die folder nu echt 25.000 euro moet kosten. En je ziet mensen onge-
makkelijk bladeren, want ze hebben het strategieplan niet gelezen.’
Ook voor die ‘zware’ variant van het communicatieplan wilde Van Ru-
ler iets handzaams maken. En dus kocht ze boeken. Veel boeken over 
strategie. ‘Van het business-plan op een A4 tot de CANVAS-methode. 
Dat heeft me aan het denken gezet. De strategie moet op één A4 kun-
nen. Maar ik vond niet de bouwstenen die pasten. Toen ben ik zelf gaan 
fröbelen. Op dat moment sprak ik Frank, een oud-student van mij, die 
met dit soort dingen als adviseur bezig was. Ook hij gelooft niet in de 
oude, lineaire opvatting over strategievorming. Dus toen zijn we samen 
op zoek gegaan. En dat is dit boek geworden.’
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En daarin rekenen jullie af met de mythe van de 
maakbaarheid. Frank Körver: ‘ja, Het lineaire 
denken, het idee dat je van tevoren kunt voor-
spellen wat er in december allemaal geregeld 
zal zijn, dat lijkt ons ernstig onrealistisch. Wij 
vinden de wereld niet zo erg maakbaar. Dat 
denken is uit. Maar we laten de boel niet he-
lemaal op zijn beloop. je moet wel ergens een 
intentie hebben. Ergens heen willen. Want 
helemaal geen idee van waar je naartoe gaat, is 
levensgevaarlijk. Dan word je geleefd door de 
waan van de dag. Daarbij moet je incalculeren 
dat er ondertussen van alles gebeurt op je pad 
naar je doel. Dat levert wat we noemen een 
‘emergent’ strategie op. Want in het proces 
komen zaken op en er vallen zaken af omdat 
ze niet relevant zijn.’
Van Ruler: ‘Maar tegelijkertijd kun je wel stu-
ren. je kunt je strategie bijsturen. Daarvoor 
moet een visie hebben, een ambitie, jezelf 
voortdurend onder druk zetten of je goed 
bezig bent. En juist daarom hebben wij in 
dit model ambitie en accountability in el-
kaar laten grijpen. Het staat heel centraal in 
het model. Ambitie is: waar sta en waar ga ik 
voor. Accountability is: waar ben ik nu echt 
verantwoordelijk voor. En hoe laat ik dat zien. 
Dat is het hart van het model geworden, daar 
is heel bewust voor gekozen. Normaal zet je 
de doelstellingen – datgene wat wij ambitie 
hebben genoemd – aan het begin en aan het 
eind zet je dan de evaluatie of accountability. 
Die omarmen je plan dan als het ware. Dat is 
de klassieke variant. Maar wij hebben gezegd: 
ambitie en accountability, dat is juist de kern. 
En ambitie en accountability grijpen in elkaar. 
je hebt niets aan een ambitie als je niet helder 
hebt waar je verantwoordelijk voor bent. En 
andersom: je hebt niets aan evalueren als je 
niet heel erg helder hebt waar je ambitie ligt.’
Körver: ‘Tegelijkertijd is je visie het funda-
ment. Daar begin je mee. En aan de andere 
kant staat de aanpak, de uitvoerstrategie. Van-
daar dat visie en aanpak ons model omarmen.’
Van Ruler: ‘je hebt geen idee hoe lang we heb-
ben geschoven om het precies zo te krijgen als 
we wilden.’
Körver: ‘Strategie is zo contextafhankelijk. 
intelligent pragmatisme noemen we dat. Het 
moet slim en smart zijn, maar wel passen bij 
de praktijk. Want wat bij de ene organisatie wel 
werkt, werkt niet automatisch bij de andere.’

Waarom is dit eigenlijk een model voor het 
communicatievak?. Je kunt het toch overal 
toepassen? Van Ruler: ‘Omdat ik niet in een 
ander vak geïnteresseerd ben. Maar nu het er 
zo ligt, zou het ook voor de afdeling marketing 
of voor de totale bedrijfsstrategie geschikt 
kunnen zijn. Maar ja. Dat is niet mijn ding.’ 
lachend: ‘Wij lenen heel vaak uit de marke-
ting, nu mogen zij lenen bij ons.’

Waar gaat dit model afdelingen nu bij helpen?
Körver: ‘Waar het om gaat is dat je dat je tot de 
essentie komt. Dat doen we aan de hand van 
die bouwstenen. Het gaat om scherpe keuzes. 
Wat zijn nu de ontwikkelingen die de organi-
satie raken en die vanuit communicatieper-
spectief essentieel zijn. Neem de ruimte om 
daar eens echt goed met elkaar over na te den-
ken. Het senior management wil intelligente 
plannen. insights en ideeën die echt helpen. 
Scherpte, intelligentie, als je dat weet te berei-
ken als afdeling verkoop je je vanzelf. ‘

Je helpt focussen. ‘ja, absoluut. En dat is twee-
ledig. je kunt door deze bouwstenen voortdu-
rend terugkijken: heb ik de goede beslissingen 
genomen? Ben ik wel consistent in mijn aan-
pak? je kunt in één oogopslag zien wat er moet 
gebeuren, wie er wat moet doen en als er iets 
in verandert, intern of extern, kun je onmid-
dellijk ingrijpen. Als er onvoldoende mens-
kracht is, wat betekent dat dan voor je ambitie. 
Het is een heel bruikbaar gespreksmodel.’

Wat is er, los van het model, echt nieuw aan het 
boek? Körver: ‘Veel modellen focussen alleen 
op de externe situatie, de issues buiten, de 
externe stakeholders. We besteden evenredig 

 

WaT Is hET sCF?
Het Strategisch Commu-
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bij strategieontwikkeling. 
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nen. De vier bouwstenen 
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visie, interne situatie, 
externe situatie en am-
bitie. In het rechterdeel 
van het model staan de 
bouwstenen: accoun-
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resources en aanpak.
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veel aandacht aan het interne humeur. Als 
je dat niet voor elkaar hebt, als je daar geen 
zicht op hebt, dan kun je wel een bepaalde 
ambities hebben, maar die zijn tot mislukken 
gedoemd.’
Van Ruler: ‘En niet alleen de organisatie als 
geheel, ook de communicatieafdeling heeft 
stakeholders. Daar denken we nooit aan. Wie 
zijn de personen die je moeten helpen om je 
doelen te bereiken of met wie je moet samen-
werken. Dat zit niet ingebakken in de stra-
tegievorming. je denkt bij stakeholders aan 
belanghebbers waar de organisatie van afhan-
kelijk is, maar Communicatie heeft ook eigen 
stakeholders. Wie helpt mij, wie sponsort me. 
ik zie heel veel afdelingen die dat niet doen.’

Hoe hard hebben communicatieafdelingen dit 
boek nodig? Met andere woorden: hoe goed is 
het strategisch denken ontwikkeld?
Körver: ‘ik ben redelijk onder de indruk van 
veel afdelingen. Dat strategisch vermogen is er 
wel. Wat mij vaak opvalt is dat het proces soms 
zoveel beter en scherper kan. En ja, natuurlijk 
wordt er ook vaak in middelen geschoten. 
Maar hoe komen we nu tot de juiste keuzes? 
Daar valt wat te winnen. Maak het een dyna-
misch proces, betrek de organisatie erbij. zijn 
de keuzes die wij maken wel de keuzes waar de 
organisatie op zit te wachten?’
Van Ruler. ‘ik vind de gemiddelde afdeling 
ook intelligent. Maar ze trappen vaak in het 
niets. Omdat ze geen houvast hebben via me-
thodes. Hoe pak ik het slim en makkelijk aan. 
iedereen zit het wiel uit te vinden. Mensen 
houden te veel vast aan dikke plannen, aan 
dikke pakken papier. Maar dat hoeft niet.’
Körver: ‘Slimme keuzes, daar gaat hem om. 
lef tonen. Want dat moet als je kiest. Als je het 
een doet, doe je het andere niet. zo’n metho-
de geeft je daarbij zelfvertrouwen. je wordt 
geholpen over welke kwesties je na moet 
denken. En je mag daar rücksichtslos keuzes in 
maken. Als ze maar consistent zijn.’

keuzes maken is goed, maar de juiste keuzes 
maken is beter. Körver: ‘je hebt kennis van 
zaken nodig om die keuzes te maken. Maar 
wij gaan in dit boek natuurlijk niet over de 
inhoud. Dit boek gaat over het proces, de weg 
ernaar toe.’

veel afdelingen kampen met onvoldoende 
kwaliteit, hoor ik vaak. Van Ruler: ‘Niet als het 
gaat om de kwaliteit op het eigen vakgebied. 
Maar wel als het gaat om de vraag: hoe lopen 
de hazen in de organisatie. Wat speelt er alle-
maal. Dat is ook niet zo raar, want nog niet zo 
lang geleden waren communicatieafdelingen 
alleen maar naar buiten gericht. Die moesten 

wat met doelgroepen. De organisatie was 
hooguit een belemmerende factor.’

In hoeverre neem je de lezer in dit boek bij de 
hand, schrijf je voor wat ze moeten doen? Van 
Ruler: ‘Dit is een boek over een methode. Niet 
over communicatietheorieën en -visies. Daar 
hebben we veel over nagedacht. We hebben 
er heel duidelijk voor gekozen om het wat de 
methode betreft heel strak te houden, maar 
wat de inhoud betreft niet. Want wat je zelf als 
lezer belangrijk vindt, dat moet je zelf weten. 
Dat vond ik zelf erg lastig. Want ik heb een 
zeer specifieke visie op hoe het vakgebied 
eruit zou moeten zien. Maar dat is het volgen-
de boek.’

Het schemert wel door. Van Ruler: ‘ja, sommige 
dingen vinden we wel stom. Als je jezelf als af-
deling nooit afrekenbaar maakt bijvoorbeeld. 
Dat vinden we stom. zoals wij er ook geen 
voorstander van zijn dat er alleen maar aan-
dacht is voor reputatieonderzoek. Dat vinden 
we gewoon te mager. Of dat we als branche nu 
nog met ave’s werken, terwijl ze allang in de 
ban gedaan zijn. Vrijwel alle inzendingen bij 
de Dutch pR Awards werken daarmee. Nou, 
daar had ik best wel wat over willen zeggen. 
Maar dit boek is niet bedoeld om iemand 
een visie op te dringen. Frank en ik hebben 
dit boek bedoeld om mensen een handvat te 
bieden, zodat ze betere strategieën kunnen 
formuleren.’
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1. ZolaNg oNZE aFdElINg 
gEEN lId Is VaN hET 
maNagEmENTTEam, 
kuNNEN WE gEEN ImpaCT 
REalIsEREN. 
Is dat geen achterhaalde 
discussie? körver: ‘Het is 
nog steeds een frustratie 
van veel communica-
tiemanagers. Terwijl ik 
denk dat het niet nood-
zakelijk is. Er zijn veel 
manieren om impact te 
hebben. Het gaat erom 
dat je verbonden bent 
met waar het senior ma-
nagement naartoe wil.’ 
van Ruler: ‘Je moet wel 
in de dominante coalitie 
zitten. Dat clubje van 
mensen die weten waar 
het over gaat en dat 
invloed uitoefent. Maar 
je hoeft niet dagelijks 
een bila met de ceo te 
hebben om impact te 
realiseren. Alles is mo-
gelijk, je kunt namelijk 
ook heel goed wel in het 
MT zitten en toch geen 
deel uitmaken van de 
dominante coalitie. Het 
feit dat veel communica-
tiemanagers vasthouden 
aan die mythe, heeft ook 
te maken met standing 
en salariëring.’

2. als WE aF ZIjN VaN dE 
uITVoERINg, ZullEN WE 
EChT hET VERsChIl kuN-
NEN makEN.
van Ruler: ‘veel mensen 
vinden dat de uitvoe-
ring eigenlijk niet zo 
interessant is. Maar in 
het doen komt het vak 
juist tot uiting. uitvoering 
is geen werk voor 

krullenjongens. niets 
zo strategisch als het 
kiezen van je eerste zin. 
Alleen al in woordkeus 
en timing toont zich het 
strategisch handelen. 
uitvoering wordt veel 
minder betaald dan 
strategie. Zeker bij de 
overheid zie je dat – 
de scheiding tussen 
adviseurs en de doeners 
in de shared services. 
vooral in de jaren 90 zag 
je dat sterk. uitvoeren, 
dat kan het secretariaat 
wel. Maar ook voor 
uitvoering is strategisch 
inzicht noodzakelijk.’

3. hoE gRoTER dE aFdE-
lINg, hoE mEER ImpaCT.
körver: ‘Size doesn’t 
matter. Ik zie heel kleine 
afdelingen die toch veel 
impact realiseren. Het 
hangt af van je visie op 
de rol van de commu-
nicatieafdeling en hoe 
je georganiseerd bent. 
Je kunt ook kiezen voor 
een heel kleine kern 
en bureaus om je heen 
verzamelen.’
van Ruler: ‘Op veel 
afdelingen zie je dat 
ze doen wat ze altijd al 
deden. Maar ja, dan 
krijg je wat je kreeg. Dat 
wordt doorbroken door 
de crisis en is niet per se 
ongunstig. Het is akelig 
voor de mensen die 
eruit moeten, maar niet 
per se slecht voor die 
afdeling.’


