
De waarde van interne communicatie bewezen…  

Research toont band tussen communicatie en betrokkenheid 

Dat interne communicatie (IC) van levensbelang is voor een organisatie, daar twijfelt vandaag niemand 
meer aan. Dat interne communicatie een vlag is met heel wat mogelijke ladingen, ook daarover is de 
eensgezindheid groot! In Nederland  beschikken wij zo over  een aantal bijzonder knappe, vooral 
praktijkgerichte, werken waarin mogelijke ‘ladingen’ voor IC de revue passeren:  auteurs als Erik 
Reijnders, Huib Koeleman, Ilse van Ravenstein, Guus Kok, e.a. hoeven wij u niet meer voor te stellen.  

Maar ook in het buitenland is internal of organizational communication een veel besproken onderwerp. 
Meer nog, in heel wat academische journals stuiten wij op een schat aan empirisch onderzoek, dat ons 
op een wetenschappelijke manier inzicht geeft in ‘het levensbelang’  van interne communicatie voor het 
succes van organisaties. M.a.w. de meerwaarde van dit onderzoek is dat het ons bewijzen of tenminste 
sterke, empirisch onderbouwde, indicaties geeft over wanneer interne communicatie nu effectief werkt.  

Hoog tijd dus, dachten wij, om deze kennis over IC wat meer bekend te maken in Nederland en 
Vlaanderen.  Met dit artikel willen we er alvast een eerste stevige aanzet toe geven.  

Het belang van medewerkersbetrokkenheid 

Wij starten ons verhaal met deze ‘vondst’: research bewijst hoe langer hoe meer dat het niveau van 
betrokkenheid of engagement van medewerkers een cruciale factor is om goed te functioneren en te 
presteren en dus voor het succes van eender welke organisatie.  

Betrokkenheid betekent dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie waarvoor ze 
werken en het werk dat ze doen. Ze hebben een ‘hart voor de zaak’, voelen zich emotioneel verbonden 
met hun werk en de organisatie. Identificatie, engagement en motivatie treden op. Als trotse 
ambassadeurs werken ze mee aan het succes van hun bedrijf.  

Een verhoogde betrokkenheid wordt positief geassocieerd met een verbeterd functioneren in de 
organisatie. Zo publiceert de UK Sunday Times elk jaar de 100 beste bedrijven om voor te werken, 
gebaseerd op uitgebreide medewerkersbevragingen.  Als wij inzoomen op de top 10 van deze bedrijven, 
dan zegt niet minder dan 91% van de medewerkers hiervan trots te zijn om er te werken en de 
organisatie aan te bevelen. Betrokkenheid alom dus. 63% van het personeel van deze bedrijven zegt 
zelfs sterk geëngageerd te zijn voor het bedrijf, terwijl bedrijven die buiten de lijst vallen hier slechts 
28% scoren.  Nu blijkt dat de organisaties die in deze lijst hoog eindigen, ook het best scoren op 
meetbare output, in de betekenis van aandeelhoudersreturn, dus winst, m.a.w. het meest succesvol 
zijn! 

Medewerkersbetrokkenheid is dus een te koesteren goed. Maar deze ontstaat niet zomaar. Ze moet 
worden gevoed, en een welbepaalde soort interne communicatie blijkt hierin een heel belangrijke factor 
te zijn – wij blijven hier graag nog even vaag… 



Met betrokkenheid blijkt het slecht gesteld… 

Managers begrijpen vaak intuïtief al het belang van het engagement van hun medewerkers. Maar 
helaas,  in de praktijk slagen ze er niet altijd in om een beleid uit te tekenen dat deze betrokkenheid 
genereert.  

Dat blijkt vooral als organisaties in de maalstroom van veranderingen terechtkomen. Iets wat nog al 
eens voorkomt, want onderzoek toont aan dat liefst 89% van 1514 bevraagde managers uit de UK 
aangaven in 2008 geconfronteerd te zijn met een of andere vorm van organisatieverandering. Die UK-
managers gaven daarbij aan dat veranderprogramma’s en de daarbij gevoerde communicatie lang niet 
altijd gebruikt werden om betere werkrelaties te promoten en om participatie, engagement en 
betrokkenheid van personeelsleden te verhogen. Integendeel, 63% van de managers rapporteerde dat 
ze geconfronteerd werd met vooral kostenreductie- of besparingsprogramma’s. Weerstand, of zelfs 
gewoon vragen over de veranderingen, werden daarbij vaak behandeld als een futiel gebaar, iets 
hinderlijks, dat overwonnen moet worden. Zulke toestanden blijken een duidelijk negatieve invloed te 
hebben op motivatie, loyaliteit, gevoel van jobzekerheid en algemeen welbevinden van personeel. 

Andere frappante cijfers zijn deze: een engagementsindex uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat 
slechts 16 % van de medewerkers in de UK expliciet positief geëngageerd is met zijn  werk, in de 
betekenis van loyaal en betrokken t.o.v. de organisatie. De rest was passief of zelfs actief niet 
geëngageerd: dat laatste wil zeggen fysiek aanwezig maar psychologisch afwezig!  

Deze bevindingen worden bevestigd door internationaal onderzoek. Een studie uit 2006 bij 86.000 
mensen in 16 landen over 4 continenten bracht aan het licht dat wereldwijd slechts 14% van de 
werknemers volledig geëngageerd is met hun job. Dat betekent in staat en bereid zijn om volgehouden 
en discreet mee te helpen aan het succes van hun organisatie. Ongeveer ¼ bleek actief niet-
geëngageerd en 62% gemiddeld geëngageerd. De Chinezen scoorden het slechtst in dit onderzoek… 

Gebrekkige communicatie nefast voor engagement  

Een van de grote obstakels voor medewerkersengagement blijkt nu te liggen in het ontbreken van 
goede relaties tussen senior managers en de werkvloer, zo concludeerden de onderzoekers uit 
bovengenoemde studie.  

Gelijkaardig onderzoek uit 2006 naar personeelsbetrokkenheid bij 2000 werknemers in de UK toont aan 
dat (een gebrek aan) feedback en communicatie door het management expliciet voorkomt in de 
antwoorden: 

- Een derde van de werknemers geeft aan managers te hebben die zelden of nooit hun vormings- 
en ontplooiingsbehoeften met hen bespreken, 

- 30% zegt zelden of nooit feedback te krijgen over hun presteren, 
- 25% vindt dat hun manager hun nooit het gevoel geeft dat hun werk er toe doet…  

In dezelfde context tekenden de onderzoekers op dat, in correlatie tot betrokkenheid, medewerkers de 
volgende aspecten het meest apprecieerden: 



- de mogelijkheden om hun mening ‘naar boven’ te laten horen,  
- goed geïnformeerd zijn over wat er aan de hand is in de organisatie,  
- er van overtuigd zijn dat de leiding betrokken is bij de organisatie.  

Interne communicatie scoort hier dus significant. Ander empirisch onderzoekswerk uit 2007 geeft 
gelijkaardige resultaten, nl. dat feedback van managers en een geloof dat managers luisteren naar hun 
mensen kritische succesfactoren zijn in het vormgeven van het communicatieklimaat en van 
medewerkersbetrokkenheid.  

Ook de hierboven vermelde engagementsindex van de Sunday Times toont een duidelijk verband tussen 
aandacht voor communicatie en een hoge score. Dat leert het voorbeeld van Barchester Healtcare, nr. 2 
op de lijst. De senior managers van dit bedrijf omarmen expliciet proactieve communicatie als een 
sleutel voor hun succes. Zij bezoeken alle locaties tijdens het jaar, organiseren regelmatig meetings met 
het personeel, maken intensief gebruik van het bedrijfsintranet, schrijven regelmatig nieuwsbrieven en 
maken prioriteit van één-op-één-communicatie met hun personeel. Zulke communicatiepraktijken 
spelen een belangrijke rol in het realiseren van betrokkenheid: ze hebben een positieve impact op 
engagement, zorgen ervoor dat personeel blijft en beter presteert, en helpen aldus de organisatie op 
zich beter te presteren. 

In de onderzoeksliteratuur duikt ook participatie op als een belangrijke beïnvloeder van een gevoel van 
betrokkenheid.  Al in 1990 bracht onderzoek bij 700 werknemers in een grote organisatie aan het licht 
dat participatie in besluitvorming  enerzijds stress en burnout verminderen en anderzijds het niveau van 
tevredenheid en betrokkenheid verhogen. Een helikopteranalyse van 43 studies uit 1995 kwam tot de 
conclusie dat winstdeelname, een gevoel van eigenaarschap van zijn werk en participatie in de 
besluitvorming alle positief gerelateerd zijn met een verhoogde productiviteit! Soms zijn de 
omstandigheden in een organisatie echter van die aard dat men participatie beperkt tot een kleine 
groep, en nadien de beslissingen communiceert naar de hele organisatie. Het bewijsmateriaal neemt 
evenwel toe dat als mensen uitgesloten zijn van het besluitvormingsproces het moeilijker wordt om 
nadien hun betrokkenheid te genereren, welke ook de inhoud van de beslissingen is.  

Leve de open communicerende en participatieve manager! 

Open communicatie en inspraak, gerelateerd aan de persoon van de manager, blijken dus een niet te 
onderschatten invloed op medewerkersbetrokkenheid te hebben.  

Nu is communicatie precies de meest fundamentele en doordringende van alle managementactiviteiten.  
Volgens tal van onderzoeken spenderen managers tussen een derde en twee derde van hun tijd aan 
interactie en informatie-uitwisseling die heel uiteenlopend kan zijn. En ook al gaat het heel vaak om 
korte en snelle interacties, deze zijn van enorme betekenis in het bepalen van het culturele en 
communicatieklimaat van hun organisatie.  

Managers die zich bewust zijn van de impact van hun communicatiehouding, en deze verankeren in een 
positieve hrm-aanpak, zijn dan ook het meest succesvol. Zij gaan uit van maximale erkenning van de 
capaciteiten, sociale en andere noden, gevoelens en bekommernissen, maar ook 



verantwoordelijkheden, van alle medewerkers van de organisatie. Deze leider zet maximaal in op open 
communicatie en participatie om een toestand van ‘burgerschap’ mogelijk te maken rond een 
gemeenschappelijk gecreëerde verbindende focus, doorheen de hele organisatiegemeenschap. 
Hiërarchische relaties worden in dit model eerder partnershiprelaties.   

Het verhaal van General Motors en co 

Er blijkt een duidelijke correlatie te bestaan tussen ‘high performance’ en het bestaan van interne 
communicatie programma’s. Zo leert een bevraging uit 1999 in 293 bedrijven in de UK dat 
ondernemingen met goede financiële prestaties voor meer dan de helft formele 
communicatieprogramma’s geïnstalleerd hebben, t.o.v. slechts 25% van de slecht presterende 
bedrijven. 

Een van de meest gedetailleerde en wetenschappelijk bestudeerde casestudies in deze context is dat 
van het communicatieprogramma van General Motors, dat werd ingevoerd vanaf 1982. Een greep uit de 
ingrediënten: 

- Een werkgroep communicatie werd opgericht, met aanwezigheid van het topmanagement, om 
publicatiebeleid en –output maandelijks te evalueren. De nieuwsbrief van het bedrijf kreeg een 
update, de frequentie ging omhoog en er kwam meer wezenlijke bedrijfsinfo in te staan. Nog 
andere interne publicaties zagen het licht, waaronder zelfs eentje gezamenlijk geschreven met 
én gefinancierd door de vakbond! 

- Een videonieuws magazine werd gerealiseerd, waarin het management gedetailleerde 
bedrijfsinformatie gaf en duidde. Personeelsleden kregen de video te zien tijdens de werkuren,  
als basis voor face-to-face-discussies tussen medewerkers en kaderleden. 

- Nog andere face-to-face meetings werden georganiseerd. Managers vergaderden met door een 
toevalssteekproef geselecteerde kleine groepen van personeelsleden, met de expliciete 
bedoeling te discusssiëren over zeer gevoelige materies. 

- De impact van het communicatieprogramma werd bijna permanent, om de 2 jaar, gemeten met 
behulp van audits. 

Wat opvalt is dat dit geen radicale stappen zijn, ze zijn zelfs vrij simpel, maar ze zijn invloedrijk in hun 
totaliteit: ze tonen de wil van het management van GM om op een creatieve manier een maximale 
interactie tussen zo veel mogelijk interne groepen te realiseren en een nieuwe openheid in het delen 
van informatie. 

Sinds de start van het programma gingen zowel de kwaliteit van de interne communicatie zelf én de 
bottom line bedrijfsresultaten er sterk op vooruit.  

- In 1982 vond minder dan 50% van het personeel de info van het management geloofwaardig. In 
1986 was dat al meer dan 80%! 

- Men noteerde een verdubbeling van de verkoop over een periode van 7 jaar sinds de invoering 
van het programma… 

- Sinds 1988 zijn de vertragingen in het leveren van wisselstukken uit de wereld. 



- De impact op medewerkersengagement is significant: in 1998 bleek ieder personeelslid goed 
voor een gemiddelde van 3,2 suggesties, waarvan er liefst 81% werd geïmplementeerd. In totaal 
deed 86% van alle personeelsleden de moeite om aanbevelingen te geven. 

- Enz. 

Een gelijkaardige case vinden wij in de private gezondheidszorg in de Verenigde Staten. De president van 
het grootste commerciële medische centrum in de US, W. Arnold, rapporteerde zelf over het 
kwaliteitsverbeteringsprogramma dat hij installeerde in 1993 . Communicatie nam daarin een centrale 
plaats in. Arnold installeerde letterlijk een ‘open deur politiek’: hij liet letterlijk zijn deur verwijderen en 
plaatste het centrale koffieapparaat gewoon pal in zijn bureau, zodat zijn medewerkers geen andere 
optie hadden dan met hem te communiceren! Elke maand werden bovendien open forums 
georganiseerd, en de vragen en antwoorden die er naar boven kwamen werden neergeschreven en 
verspreid doorheen de hele organisatie.  Effect van het programma: veel minder verloop van personeel 
én betere financiële prestaties. 

Tot slot: story making in plaats van story telling… 

Deze eerste blik op empirisch onderzoek naar de effectiviteit van interne communicatie leert ons dat 
open en participatieve communicatie, met de manager zelf als een ‘best practice’ hierin,  een cruciaal 
middel is om medewerkersbetrokkenheid en –tevredenheid te vergroten. En die betrokkenheid heeft op 
zijn beurt een positieve impact op de prestaties van ondernemingen en organisaties. 

Door de communicatiekanalen open te stellen kunnen medewerkers hun behoeften uiten, hun 
onzekerheid verminderen door toegang te krijgen tot informatie, mogelijkheden ontwikkelen om de 
besluitvorming te beïnvloeden en de fundamentele menselijke nood om een verschil te maken lenigen. 
Medewerkers schrijven zo elk een stukje mee het verhaal van hun organisatie of onderneming: story 
making dus en niet alleen story telling of selling… Met als effect een grotere betrokkenheid en 
identificatie met de organisatie. Pas dan zijn de voorwaarden vervuld voor een consistent en authentiek 
gedrag naar ‘buiten’, en bijgevolg tot een geloofwaardig imago voor de potentiële klant.  

Het alternatief is een politiek van uitsluiting, die welzijn op alle niveaus bedreigt en een werkvloer 
creëert die zodanig bezig is met zijn eigen onvervulde behoeften dat ze niet bekwaam is om aandacht te 
besteden aan de noden van cliënten en klanten. 

Ingewikkelder dan dit is het niet  
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