
 

 
 

 

ECTS-fiche 
 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module. 

  

1. Identificatie 

 

Opleiding Ondernemingscommunicatie  

Module interne communicatie 

Code OC BB 

Lestijden 80 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  
(in uren)1 

90 

 

 

  

                                                
1 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 
studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

2. Inhoud 
 

Een wereld in transitie 
• Mondialisering economie 
• Internationale druk 
• Kennismaatschappij 

De mens centraal 
• Empowerment; responsabilisering; betrokkenheid; participatief 

management; entrepreneurship 
De mens centraal 

• ‘hard’ en ‘zacht’ samen ipv tegenstelling; ‘denken’ en ‘doen’ 
(Taylorisme) 

Interne communicatie meer als zenden alleen 
• Klassiek: overwegend ‘top’ ‘down’ en zenderversterkend 
• Aangepast: méér dan nieuwe communicatietechnieken; 

intervenieert in spanningsveld tussen ‘mens’ en ‘organisatie’ 
Definitie van interne communicatie 
Management en communicatie 

• Bestuur van een organisatie = bestuur veranderingen 
• Bestuur = proces => bestuursproces 
• Communicatie = bestuursproces voor veranderingen 

Soorten managementprocessen 
• Strategisch vanuit de top: turn-arounds; corporate strategy; 

alomvattende wijzigingen 
• Tactisch vanuit de staf en midmanagement: arbeidsvoorwaarden; 

kwaliteit- en marketingprojecten; nieuwe procedures; nieuwe 
werkwijzen 

• Operationeel management vanuit de staf, midmanagement, lijn en 
vloer: alledaagse veranderingen; alledaagse verbeteringen; 
alledaagse problem solving 

Veranderingsmanagement 
• Klassiek: implementatie nieuw ontwerp; tranistie van ontwerp 

naar aangepaste organisatie via stappenplan; valkuilen 
• Procesmatig: verandering van de mensenorganisatie tijdens de 

verandering; niet veranderen VAN maar IN; 
Mens als trekker van de organisatiedoelstellingen 

Bestuurscommunicatie 
• Bestuurscommunicatie komt niet naast of na het managen van 

beslissingen of veranderingen maar maakt er deel van uit 
• Is een geleid interactieproces tussen mensen 

Cognitief Impactdomein van interne communicatie 
Relationeel impactdomein 
Belang top down en bottom up communicatie 

• Controle feedback 
• Tweestromen 

Belang interactie 
• Constante wisselwerking tussen ‘boven’ en ‘beneden’ 

 



 

• Communicatiekring als ondersteuning 
Kritische succesfactoren 

• Niet-leidinggevende als participant volwaardig partner in de 
tweerichting communicatie 

• Lijn- en midmanagement als go-between en niet alleen 
doorgeefluik 

• Topmanagement aan communicatiestuur 
        Aangeven welke feedback, top verwacht 
        Opvolging van gedragsveranderingen 

Instrumentele communicatie 
• Ondersteunende dragers 

        Visueel, auditief, tekstueel 
HR-communicatie 
                   Houding en gedrag 
                   Stijlen van leiding geven 
                   Assertiviteit 
                   Luistervaardigheid 
                 Positieve confrontatie 
                 Begeestering 
                 Empowerment 
Actieradius interne communicatie 

• Algemeen 
           Goed reilen en zeilen 
• Thematisch 

      Veiligheidsbewuistzijn 
      Kwaliteitsbewustzijn 
      Productiviteit 
      Hygiëne 
      Klantgerichtheid 
      … 

 
 

  

 

 

3. Draagt bij tot volgende competenties 

n.v.t.  

 

4. Doelstellingen 

de cursist leert hoe interne communicatie, veranderingen kan sturen en 

ondersteunen en hoe interne communicatie een rol speelt bij het managen of 

besturen van een organisatie of bedrijf 



 

5. Werkvormen 

o Instructievormen: doceren en vertellen 

o Interactievormen: discussie 

o Opdrachtvormen: huiswerk, groepswerk 

 

6. Leermiddelen 

PowerPoint presentatie met bijhorende hand-out. gebaseerd op het 

handboek: Bestuurscommunicatie van Jan Van Delden, Berenschot. 

 

7. Evaluatie 

8. De studenten worden beoordeeld op basis van hun aanwezigheden, 

mate van interactie, het tijdig en degelijk indienen van opdrachten 

in het kader van het gecombineerd onderwijs en een eindopdracht 

die schriftelijk wordt ingediend en mondeling wordt verdedigd. 

 

9. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Opdrachten die vooral onder de vorm van het uitwerken van case 

studies zullen bestaan die illustratief zijn voor het lesdeel dat 

behandeld werd tijdens de contactmomenten. 

 

10. Laatste wijziging 

27 juni 2014 

 

 


