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onlinecommunicatie is een proces

COMMUNICATIE

Pak online maar
stevig aan!
Als het aankomt op de inzet, de ontwikkeling en het beheer

van uw website en onlinecommunicatie, zorgt u ervoor dat u

dit allemaal goed plant. Het klinkt zo logisch. Maar veel bedrij-

ven gaan nog gewoon proefondervindelijk aan de slag. Met

websites die hun doel voorbij schieten en budgetoverschrijdin-

gen als gevolg. Hoe pakt u de onlinecommunicatie van uw

bedrijf goed aan?

zeer belangrijke en niet te missen stap
in het proces. Een website is natuurlijk
ook een systeem met bijbehorende pro-
cessen. Experimenteren met onlinecom-
municatie (bijvoorbeeld door een trial
and error-aanpak) kan nuttig en leuk
zijn, maar u moet u wel goed bewust
zijn van het openbare karakter van onli-
necommunicatie. Alle eventuele mis-
stappen maakt u dus ook meteen
wereldkundig. Onlinecommunicatie
mag dan ook geen speeltuin zijn, en een
doordachte aanpak is daarom aan te

bevelen. Negatieve gevolgen zijn er
namelijk zeker, en die veegt u ook niet
zo makkelijk onder het tapijt. Denk
maar aan ondoelmatige websites, ineffi-
ciënt webbeheer, onlinestrategieën die
tot niets blijken te leiden en budgetover-
schrijdingen. Zaken waar budgethou-
ders, managers en uiteindelijk alle
betrokken medewerkers niet bepaald
vrolijk van worden.

Inzet

Hoe gaat u aan de slag? Bij de start van
ieder proces of systeem moet u nadenken
over onder andere de doelstelling, de
inzet en de randvoorwaarden van het pro-
ces of het systeem. Zo ook dus bij websi-
tes en onlinecommunicatie.
Als het om de ontwikkeling van online-
communicatie gaat, is het raadzaam om
te starten met een afbakening van de
scope en inzet. Vragen die u moet beant-
woorden, zijn onder meer:

WWaarschijnlijk is het voor uw bedrijf ook
aan de orde van de dag: de inzet en ont-
wikkeling van één of meerdere websites.
Denk aan bedrijfs- of productwebsites,
maar ook actie- of projectsites. En in het
verlengde daarvan liggen natuurlijk de in-
zet van social media en onlinecampagnes.

Hout

In de praktijk pakken bedrijven het
beheer en de ontwikkeling van online-
communicatie nog te vaak ad hoc op. De
achterliggende gedachte is namelijk dat
het web een dynamische omgeving is, en
een website en onlinestrategie dus per
definitie organisch zijn. Die gedachte-
gang lijkt op het oog logisch, maar snijdt
eigenlijk geen hout en blijkt te berusten
op een misverstand. Zo is bijvoorbeeld de
inhoud van een website weliswaar dyna-
misch en organisch, maar een eenmaal
geprogrammeerde en uitgerolde website
is niet zomaar aan te passen.

Nuttig

Voor zowel websites als voor onlinecam-
pagnes en social media, is planning een

Even een paar kaartjes sorteren

Tijdens een brainstormsessie wilt u dat er
zo veel mogelijk ideeën op tafel komen,
of deze nu uiteindelijk zullen werken of
niet. Misschien kunt u eens de brain-
stormtechniek ‘card sorting’ inzetten.
Deze techniek wordt gebruikt om tijdens
een brainstorm input te genereren,
ideeën voor inhoud, structuur en inzet te
creëren, deze te clusteren en prioriteit te
geven. Het werkt als volgt: deelnemers
krijgen van de bijeenkomstleider een set

met ‘geeltjes’ en een pen. Vervolgens
wordt hun gevraagd om – onder tijds-
druk – ideeën te ontwikkelen over
gewenste inzet, functionaliteiten, inhoud
en structuur. Vervolgens kiest u verschil-
lende visualisatievormen om de gedach-
ten wat concreter te maken. 
Als u een brainstormsessie goed organi-
seert, werkt dit enorm richtinggevend.
Daarnaast vergroot het de betrokkenheid
van medewerkers bij het project.
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Wat zijn de doelstellingen die uw
bedrijf met onlinecommunicatie wil
bereiken?
Gaat het om doelstellingen die met
behulp van het instrument onlinecom-
municatie überhaupt wel haalbaar zijn?
Welke doelgroep wil mijn bedrijf met
de onlinecommunicatie aanspreken en
bereiken?
En in het verlengde van de vorige
vraag: Wat is de informatiebehoefte
van de doelgroep, en wat zijn hun onli-
nebelangen?

Belangrijk om te onthouden bij het
beantwoorden van deze vragen is dat het
effectief inzetten van onlinecommunica-
tie om een specifieke benadering vraagt.
Met andere woorden: kijk goed naar het
karakter van de onlinecommunicatie. De
onlinecontext is dynamisch en ‘online’
staat synoniem voor ‘interactief’. Klassieke
verhoudingen en het zenden van informa-
tie staan online niet centraal. Nee, met
online heeft u te maken met groepen die
samenkomen rondom interesses, belan-
gen en specifieke onderwerpen. Uw uit-
daging daarbij is om verschillende men-
sen en organisaties te binden rondom
een specifiek thema. Inleven in uw doel-
groep (al dan niet door hiernaar eerst
specifiek onderzoek te doen) is dus erg

belangrijk. Sterker nog, het is een voor-
waarde om tot relevante onlinecommuni-
catie te komen voor uw doelgroep.

Boel

U heeft uw doelstelling(en) en doel-
groep(en) vastgesteld. Het is een logische
volgende stap om een verkenning te doen
naar concept, inhoud en vormgeving. Uw
bevindingen van deze verkenning neemt u
op in uw plan van aanpak. Participatie van
uw eigen bedrijf is ge-wenst, zo niet nood-
zakelijk bij onlinecommunicatie. Zeker als
het om een project gaat waarbij verschil-
lende partijen of medewerkers betrokken
zijn. Het maakt dan niet uit of dit op de
voorgrond of achtergrond is.
Denk maar eens aan uw bedrijfswebsite
of aan een specifiek project waarover
online wordt gesproken en gecommuni-
ceerd. De inbreng en participatie van
medewerkers is daarbij meer dan
gewenst. Anders loopt u het risico dat het
online al snel een stille boel wordt, en de
relevantie van de onlinecommunicatie
ontbreekt dan ook al snel.

Stapsgewijs

Maar hoe krijgt u de benodigde participa-
tie bij onlinecommunicatie van de grond?
Door stapsgewijs de communicatie op te
tuigen, en tijdens de projectfase de inter-
ne organisatie erbij te betrekken. Daar-
mee creëert u bewustzijn over het nut, de
doelstelling(en) en de inzet van de onli-
necommunicatie die u wilt opzetten. Plan
uw webcommunicatie zorgvuldig, en
communiceer dit webplan!

Een effectieve manier om een webproject
op te tuigen, is door te starten met een
brainstormsessie of startbijeenkomst van
een dagdeel met enkele sleutelfiguren in
uw bedrijf. Systematisch nadenken en
gestructureerd brainstormen kan uw
webproject een heel eind op weg helpen.
Nadat u de vragen over de
doelstelling(en) en doelgroep(en) heeft
beantwoord, is het zaak om na te denken
en besluiten te nemen over in ieder geval
de volgende onderwerpen: 

Bepalen van de inzet van uw website,
en de strategie voor uw onlinecommu-
nicatie.
Ontwikkelen van een visie op de inhoud
en de structuur, bijvoorbeeld door een
boomstructuur van uw website uit te
werken.
Verkennen van de opzet van uw home-
page en de functionaliteiten van uw
website.

Content

Op basis van de verkregen input en de
(voorlopige) besluitvorming stelt u een

beknopt plan van aanpak op. Daarin
neemt u bij voorkeur ook een paragraaf
op over planning. Dit plan van aanpak
helpt u vervolgens om de plannen over
de onlinecommunicatie helder te ver-
woorden naar interne en externe betrok-
kenen. Op basis van uw plan van aanpak
ontwikkelt u een functioneel design en
een relevante gebruiksomgeving voor uw
website. Met dit ontwerp en het achterlig-
gende plan van aanpak, begint u op een
goede manier met de technische realisa-
tie van uw website en de verdere ontwik-
keling van de content.

David Westveer is strategy director en 
communicatieadviseur bij BOOM Commu-
nicatie

Aan welke functionaliteiten zat u te denken?

U moet natuurlijk ook bepalen welke
functionaliteiten u wilt opnemen in uw
website. Denk bijvoorbeeld aan:

zoekmachine;
invulformulieren;
een archief voor oudere persberichten
en whitepapers;
FAQ-gedeelte, oftewel de meest gestel-
de vragen (zie ook pagina 20);

sitemap;
een functie om gemakkelijk fotoalbums
te ontsluiten.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van
mogelijke functionaliteiten. Probeer zo
concreet mogelijk te zijn en stel wensen
en eisen op ten aanzien van deze func-
ties. En heel belangrijk: wat verwacht uw
doelgroep? Stem daarop af.

“
”

Mensen
en organisaties binden

rond een thema
“

”
Functioneel design

en relevante
gebruiksomgeving


