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Verschillende wijzen van denken 
Een van de opdrachtgevers Is de provincie Zuid-Holland. Deze pro

vincie heeft een N-weg in de provincie aangewezen als testlocatie 

voor nieuwe duurzame wegtechnologie. In dit project moet door 

tal van partijen worden samengewerkt om draagvlak te vinden, te 

ontwikkelen en te behouden om de energietransitie te realiseren, 

studenten hebben daarin de taak communicatie te ontwerpen, 

inclusief de verschillende middelen. Ze gaan hierbij uit van drie 

verschillende wijzen van denken: design thinking, scenario thin

king en system thinking. Waar design thinking het divergerende 

en convergerende denken stimuleert, helpt scenorio thinldng het 

zoeken naar de verschillende alternatieve oplossingen. Met system 

thinldng blijft de student scherp in het overzien van de delen en ge

helen van het ill-defined wicked problem. Door deze ontwerpende, 

reflectieve wijzen van denken en ontwikkelen ontstaan nieuwe 

ideeën en inzichten. 

7n het Communicatielab 
kunnen studenten 
theoretische modellen 
in 3D vormgeven 
met tempexhollen, 
staaldraad en 
verschillende kleuren 

In het ontwerpproces maken studenten gebruik van uiteenlo

pende middelen om vast te leggen met welke onzekerheden 

en alternatieven ze te maken hebben en op welke gronden ze 

besluiten nemen. Zo kunnen ze in een communicatiekaart expliciet 

aangeven welke alternatieve oplossingen ze op basis van theorie 

en op basis van ervaring, creativiteit en intuïtie hebben gevonden. 

In een communicatiespectrum worden vervolgens de verschillen

de projectfasen tegen de verschillende communicatiestrategieën 

uitgezet. 

Professionele leefgemeenschappen 
Het C-lab vormt een mooi middel om studenten een eerste stap te 

laten zetten in hun ontwikkeling tot adaptive expert. In hun profes

sionele leven zullen ze deze ontwikkeling moeten voortzetten. De 

C-labs zijn daarom niet beperkt tot het onderwijs. In de DoeTank, 

een initiatief van communicatiebureau HollandSpoor en TU Delft, 

denken en werken communicatieprofessionals op vergelijkbare 

manier samen aan oplossingen voor praktijkproblemen. Een ander 

initiatief - het SciComLab - zijn we onlangs gestart in samenwer

king met SciCom NL, de landelijke vereniging voor wetenschaps

communicatieprofessionals. 

Ook focust een van onze onderzoeksprojecten op de inrichting 

van professionele leergemeenschappen. Vanzelfsprekend maken 

we gebruik van de C-labs om samen met studenten en profes

sionals na te denken over de ontwikkeling van deze professionele 

leergemeenschappen. 
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DO'S&DONTS 
VAN EEN COMMUNICATIELAB 
IN HET ONDERWIJS 

• Vorm teams van studenten uit verschillende studies, dat 

verrijkt de onderlinge discussie 

• Geef inhoudelijke vakken, maar laat parallel daaraan 

studenten werken aan één concrete complexe opdracht 

waarbij ze het geleerde direct in praktijk brengen 

• Kies opdrachtgevers die zelf willen meedenken en willen 

leren innoveren 

• Besteed voldoende aandacht aan iteratie en reflectie 

• Laat studenten visualiseren 

• Gebruik ontwerptools als causale analyse, communica-

tiekaarten en communicatiespectrum om perspectieven 

en keuzes en de gevolgen ervan zichtbaar te maken 

• Neem de tijd om alle stappen te doorlopen; studenten 

hebben nog geen routine 
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REPUTATIEMANAGERS: 
KIJK EENS OVER DE SCHUTTING 
VAN JE VAKGEBIED! ̂ ^̂ H 

Eigenlijk is het vreemd. Er zijn meerdere vakgebieden die zich bezig
houden met het profileren van een organisatie vanuit een identiteit. 
Toch werken die disciplines in de praktijk sterk langs elkaar heen. 
Wat zou er gebeuren als je eens over de schutting naar vakgebieden 
als branding of design kijkt? Misschien kunjeerwel nieuwe ideeën 
opdoen, of daar beproefde modellen vertalen naar je eigen vakgebied 

Wist je bijvoorbeeld dat er op het gebied van designmanagement een mod 

is ontwikkeld waarin vier stadia van design in bedrijven worden onderschei 

den? En dat je dit model - de zogeheten 'designmanagement staircase' -

redelijk gemakkelijk kunt vertalen naar reputatiemanagement? En wist je d 

dit model heel bruikbaar Is om een groeipad voor je communicatieafdeling 

uit te stippelen? Of wist je dat binnen designmanagement al heel lang wore 

gesproken over 'silent design'; de notie dat haast alle medewerkers van eet 

organisatie bewust of onbewust designactiviteiten verrichten waarmee ze 

de beeldvorming van de organisatie beïnvloeden? Met al het social media

gebruik van eigen medewerkers is het eigenlijk merkwaardig dat er nog zo 

weinig over 'silent communication' is te doen... 

Reputatiemanagement schuurt feitelijk sterk tegen twee andere vakgebiedi 

aan: design- en brandmanagement. De overeenkomst tussen deze vakgebif 

den is dat ze alle drie identiteit als uitgangspunt nemen en dat ze alle drie he 

belangrijk zijn voor het succes van het product, de dienst of de organisatie ii 

kwestie. Maar deze vakgebieden hebben elk ook zo hun eigen 'blind spots' 

die door de andere vakgebieden kunnen worden aangevuld. Zo richt brand

management zich meestal maar op twee stakeholdergroepen: de klant en 

de medewerker Brandmanagement kan wat betreft de multi-stakeholder 

approach dus bij reputatiemanagement in de leer Bij designmanagement 

staat niet alleen de visuele invalshoek centraal, maar ook denkwijzen om 

complexe problemen op te lossen (design thinldng). Reputatiemanagement 

zou al zeer gebaat zijn bij het versterken van communicatieboodschappen 

door er een juiste visuele beeldtaal aan te koppelen. Maar hoe doe je dat? 

En hoe kun jij daarin de leiding nemen? Denk niet langer in vooroordelen, 

maar klim over de schutting van je eigen vakgebied heen en durf te leren 

wat design- en brandmanagement voor het reputatievak kunnen betekenei 

Take the lead en kijk voor meer informatie op www.eurib.org. 
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