Communicatie in samenwerkingen

Utrecht, november 2017

Leren van PPA
Hoe kunnen we samenwerkingen succesvol(ler) ondersteunen met communicatie?

Inleiding
•

Samenwerking met andere partijen is voor RWS essentieel voor het succesvol uitvoeren van haar taken. Communicatie speelt binnen
samenwerkingen een belangrijke rol; communicatie draagt bij aan het realiseren van projectdoelen. Daarnaast kan communicatie bij
samenwerkingen worden ingezet om de reputatie van samenwerkingspartners en het vertrouwen tussen partijen te versterken.

•

CD Corporate Communicatie (CD CC) initieert en organiseert diverse activiteiten om de rol van communicatie bij samenwerkingen te
ontwikkelen en te versterken. Het rapport ”Samen werken” (december 2016) met conclusies en aanbevelingen vormt een belangrijk
kompas.

•

Smart Mobility is in Koers 2020 benoemd als één van de speerpunten van RWS. Het is een werkveld waarin samenwerken met partners
van essentieel belang is om voorgang te boeken. Ook worden Smart Mobility projecten gekenmerkt door een continu veranderende
context wat grote gevolgen kan hebben voor communicatie en gemaakte afspraken tussen samenwerkingspartners.

•

Op maandag 30 oktober is een werksessie* georganiseerd om aan de hand van Praktijk Proef Amsterdam het belang van communicatie
voor samenwerkingen verder te onderzoeken (in de context van Smart Mobility en Socrates); deze analyse dient als input voor het
maken van RWS-brede afspraken over de rol van communicatie. Dit stuk eindigt dan ook met concrete verbeterpunten.

•

De vraagstelling van de analysesessie is als volgt geformuleerd: Wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA
waarbij meerdere gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie?
* Deelnemers: Hans Kramer (PPA), Eliane Schoonman (PPA/Tappan), Annabella Tol (WNN), Kiki Goedemondt (WNN/Smart Mobility), Pieter Zoon (WNN),
Elly van Welie (CD CC), Frank Körver (GKSV)

Vraagstelling analysesessie
Tijdens de analysesessie stond de volgende vraag centraal:
Vanuit communicatieperspectief: wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA waarbij meerdere
gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie?

Om deze vraag te beantwoorden, beantwoorden we in dit rapport drie vragen:
1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA?
1.

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners?

3. Welke verbeterpunten zien we voor RWS op basis van de verkregen inzichten?

1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA? (1/3)

•

Projecten als PPA ontwikkelen zich in grote mate autonoom.
–

Hoewel de doelen in de tijd weinig veranderen (in het geval van PPA: betere doorstroming van het verkeer, veiliger verkeer en
een schonere stad), is de wijze waarop Smart Mobility-projecten zoals PPA zich ontwikkelen lastig te voorspellen.
•

Mede door de verschillende samenwerkingspartners en het continu veranderende umfeld kennen deze projecten een
forse dynamiek, wat overigens typerend is voor veel innnovatieprojecten.

•

Het monitoren van ontwikkelingen en het vaststellen van de impact van deze ontwikkelingen is essentieel; door het tijdig
signaleren van kansen en bedreigingen, kunnen communicatiedoelen en communicatieaanpak snel worden bijgesteld.

–
•

Projecten als PPA vereisen veel flexibiliteit: “In fase 3 doen we iets anders dan bij aanvang is beoogd”.

Samenwerkingspartijen committeren zich aan overkoepelende, gemeenschappelijke belangen.
–

Om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, is het belangrijk dat in een vroeg stadium deze gemeenschappelijke belangen
expliciet worden gemaakt. Waar gaan we voor met z’n allen? NB. dit is vaak meer dan alleen het projectdoel.

–

Het expliciet benoemen van gemeenschappelijke belangen en wat dit betekent voor communicatie is geen formeel onderdeel
van het proces; in de praktijk gebeurt dit dan ook ad hoc.
•

Hier kan een kans voor Communicatie liggen: de communicatieadviseur kan de projectleider / OM ondersteunen bij het
expliciet maken van het gemeenschappelijke belang, mits hij/zij eerder is aangehaakt dan nu vaak het geval is.

1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA? (2/3)

•

De samenwerkingspartners hebben behalve gemeenschappelijke belangen, ook unieke individuele belangen.
–

Bij samenwerkingsprojecten is het belangrijk dat samenwerkingspartners open zijn over hun motieven en individuele belangen.
•

In de praktijk worden individuele belangen vaak wel interpersoonlijk uitgewisseld, maar het is niet vanzelfsprekend dat ze
expliciet op tafel worden gelegd.

–

Bij ingrijpende veranderingen in de context – en Smart Mobility-projecten kennen een forse dynamiek – zal in alle openheid de
gevolgen van die veranderingen voor de partijen moeten worden besproken. Dat geldt ook als ambities en belangen van
samenwerkingspartijen tussentijds veranderen.
•

De communicatieadviseur kan OM en projectleider ondersteunen bij het (h)erkennen en benoemen van veranderingen en
het bespreekbaar maken van de impact van deze veranderingen. De communicatieadviseur zal zich daarbij met name
richten op de impact op communicatie.

•

Commerciële samenwerkingspartners zorgen voor een geheel eigen dynamiek binnen Smart Mobility-projecten.
–

Private partijen hebben veelal commerciëlere belangen dan (semi)publieke organisaties. De uitdaging vanuit de publieke rol is
om daar goed mee om te gaan.

–

Openheid over belangen en de betekenis ervan voor het handelen vergroot daarmee ook het wederzijds begrip.

1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA? (3/3)

•

Binnen projecten als PPA bepaalt een stuurgroep (hierin zijn samenwerkingspartijen vertegenwoordigd) wie waarvoor
verantwoordelijk is binnen een project. Deze stuurgroep ‘bezegelt’ voorstellen van de verschillende partijen.
–

De stuurgroep bepaalt o.a. wie verantwoordelijk is voor projectcoördinatie. Onder projectcoördinatie valt in de praktijk ook
vaak communicatie. Let op: wat exact onder communicatie wordt verstaan, wordt niet expliciet benoemd.
•

De partij die in een samenwerking communicatie naar zich toetrekt, is ook verantwoordelijkheid voor het goed
organiseren van communicatie en moet bewust zijn van het verschil tussen communicatie die bijdraagt aan het
realiseren van het projectdoel en communicatie gericht op het versterken van de reputatie van partners.

•

Bij Smart Mobility-projecten zoals PPA trekt RWS de projectcoördinatie – en daarmee dus ook communicatie – vaak
naar zich toe. De vraag is uiteraard of dat altijd logisch is, maar áls RWS dat doet moet de communicatie worden
georganiseerd en uitgevoerd binnen de context van de gemeenschappelijke afspraken.

•

Projecten worden in grote mate gedragen en bepaald door een vaste groep van professionals.
–

Deze groep professionals werken dedicated aan het realiseren van de projectdoelen; zij ‘zijn’ PPA als het ware en bepalen in
grote mate de dynamiek binnen het project. Logischerwijs verschilt de dynamiek van PPA dan ook van de RWS-dynamiek.

–

Het gevaar is dat communicatieprofessionals die niet “dedicated” aan het project verbonden zijn, achter de feiten aan kunnen
lopen. Daarom blijkt een ‘dedicated’ communicatieadviseur – zoals bij PPA het geval is – in de praktijk zeer waardevol.

Deelvraag 2: betekenis kenmerken voor communicatie
Tijdens de analysesessie stond de volgende vraag centraal:
Vanuit communicatieperspectief: wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA waarbij meerdere
gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie?

Om deze vraag te beantwoorden, beantwoorden we in dit rapport drie vragen:
1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA?
1.

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners?

3. Welke verbeterpunten zien we voor RWS op basis van de verkregen inzichten?

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners? (1/3)

•

Het is voor RWS om meerdere redenen interessant om communicatieverantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.
–

Het kan waardevol zijn voor het project: RWS bewaakt dan gemeenschappelijke doel en gemeenschappelijke belang.

–

Het kan waardevol zijn voor RWS: RWS bewaakt dan haar eigen specifieke belangen (o.a. legitimiteit, identity, etc)

–

In beide gevallen zal binnen RWS en voordat de samenwerking start helderheid moeten zijn over het belang van het project
en de verwachtingen van de samenwerking.

•

Het is belangrijk dat RWS bewust is van de praktische consequenties van communicatieverantwoordelijkheid.
–

Communicatie is primair gericht op het realiseren van de projectdoelen en het realiseren van het gemeenschappelijke belang.

Pas secundair is de communicatie gericht op het versterken van de reputatie van RWS en het behartigen van individuele
ambities en belangen van samenwerkingspartners.
–

Dit leidt in de praktijk van RWS tot praktische uitdagingen. Voorbeeld: als de samenwerkingspartners kiezen voor een eigen
’visual identity’ wordt medewerking van RWS verwacht.

•

Om haar belangen te bewaken, is het niet per se noodzakelijk dat RWS communicatie naar zich toetrekt. Wordt hier
weloverwogen wel toe besloten, dan moeten heldere afspraken worden gemaakt over communicatie en reputatie.
–

Afspraken waar samenwerkingspartners zich aan moeten committeren zijn i.i.g.: a) gemeenschappelijk doel en belangen,
b) ‘visual identity’, c) woordvoering, d) vrijheidsgraden partijen t.a.v. communicatie (en wat te doen in veelvoorkomende situaties).

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners? (2/3)

•

Voor een project als PPA is het verstandig een ‘dedicated’ communicatieadviseur te benoemen die verantwoordelijkheid is
voor het succesvol inzetten van communicatie ten dienste van het project en die begrijpt hoe communicatie kan bijdragen
aan het versterken van de reputatie van samenwerkingspartners.

–

Let op: het is belangrijk dat het lijntje tussen de ‘dedicated’ communicatieadviseur en communicatieprofessionals binnen de
verschillende samenwerkingspartijen voldoende aandacht krijgt en dat het mandaat van de ‘dedicated’ communicatieadviseur
expliciet wordt gemaakt.

•

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid (samenwerkingspartners en de ’dedicated’ communicatieadviseur) om tot
een integrale communicatieaanpak te komen en zich aan afspraken te houden.
–

Deze aanpak beschrijft onder meer hoe communicatie gaat bijdragen aan het realiseren van de projectdoelen en hoe
communicatie kan bijdragen aan het versterken van de reputaties van de samenwerkingspartners.

–

Het plan wordt ontwikkeld door de verschillende partijen en de ‘dedicated’ communicatieadviseur. De ‘dedicated’
communicatieadviseur is initiatiefnemer en zorgt ervoor dat het plan gerealiseerd wordt (=deliverable). Bij toetreding van
nieuwe partners moeten afspraken opnieuw worden besproken.

–

Vanuit het perspectief van het project kan het waardevol zijn (efficiency en effectiviteit) dat de samenwerkingspartners een
vast aanspreekpunt voor communicatie aanwijzen binnen de eigen organisatie.

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners? (3/3)

•

Hoewel het ‘bottom-up’ intiatieven niet mag ontmoedigen, is het wel belangrijk dat ook ‘top-down’ een visie wordt op
ontwikkeld op de communicatie bij projecten als PPA
–

Op bestuurlijk niveau zou een visie moeten worden ontwikkeld op de balans en spanning tussen ‘communicatie primair
gericht op het realiseren van de projectdoelen en het realiseren van het gemeenschappelijke belang’ en
‘reputatiemanagement RWS’.

–

Uiteraard dient hier ook op het niveau van hoofden communicatie (bijv. op de Landelijke Communicatiedag) een visie en
beleid op te worden ontwikkeld om vooral een eenduidige lijn te kunnen volgen.

•

Projecten als PPA kunnen knellen met bestaande RWS-afspraken / protocollen / mindsets. Flexibiliteit is belangrijk.
–

Belemmerende afspraken / protocollen binnen RWS zijn mogelijk: 1) corporate communicatiestrategie (ook I&Mcommunicatiestrategie) 2) ”Communiceren doe je zo”, 3) persprotocol en 4) hindercommunicatie.

–

Let op: nog belangrijker dan afspraken / protocollen is houding en gedrag van medewerkers. Het gaat hier om begrijpen,
flexibiliteit, inlevingsvermogen, serviceverlening, etc.

Deelvraag 3: verbeterpunten
Tijdens de analysesessie stond de volgende vraag centraal:
Vanuit communicatieperspectief: wat kunnen we leren van een samenwerkingsproject als PPA waarbij meerdere
gelijkwaardige partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke (Smart Mobility) ambitie?

Om deze vraag te beantwoorden, beantwoorden we in dit rapport drie vragen:
1. Vanuit communicatieperspectief: wat zijn de unieke kenmerken van projecten als PPA?
1.

2. Wat betekenen deze kenmerken specifiek voor a) communicatie ondersteunend voor het succes van een
programma of project en voor b) reputatiemanagement van de samenwerkingspartners?

3. Welke verbeterpunten zien we voor RWS op basis van de verkregen inzichten?

3. Welke verbeterpunten zien we voor RWS op basis van de verkregen inzichten? (1/2)

•

Verbeterpunt 1: Een organisatiebrede visie op plus beleid t.a.v. communicatie in samenwerkingen is belangrijk. Koers 2020
benadrukt het belang van samenwerking, maar t.a.v. de rol van communicatie in samenwerkingen ontbreekt eenduidig beleid.

•

Verbeterpunt 2: De rol van communicatie binnen samenwerkingen mag niet afhankelijk zijn van persoonlijke opvattingen van
omgevingsmanagers of projectleiders. Communicatie is van strategisch belang en dient ook zo te worden benaderd. Dus: niet alleen
over communicatie, maar ook mét communicatie(adviseurs) spreken in samenwerkingen.

•

Verbeterpunt 3: Door een KIK-fase (Kansen in kaart - initiatief in WNN) te introduceren kan communicatie al in de
gebiedsgerichte fase aan boord komen; communicatieprofessionals zijn dan beter voorgesorteerd op de volgende fase.

•

Verbeterpunt 4: In samenwerkingsovereenkomsten zullen altijd gemeenschappelijke belangen moeten worden gedefinieerd.
Ook dienen individuele (deel)belangen van samenwerkingspartners te worden benoemd.

•

Verbeterpunt 5: Binnen de risico- en kanseninventarisatie (geïnitieerd door projectmanagement) is ruimte nodig voor het
benoemen van kansen en bedreigingen t.a.v. communicatie en reputatie. Dit is de taak van een senior communicatieprofessional.

•

Verbeterpunt 6: Een analyse van bestaande RWS-protocollen en –richtlijnen moet duidelijk maken in hoeverre deze aansluiten
bij de context van samenwerkingsprojecten als PPA en welke aanpassingen nodig zijn. Hoewel afspraken het nu niet toelaten,
kan het bijvoorbeeld in de praktijk handig zijn om de ‘dedicated’ adviseur ook (regie op) woordvoering te laten doen.

3. Welke verbeterpunten zien we voor RWS op basis van de verkregen inzichten? (2/2)

•

Verbeterpunt 7: ’Dedicated’ communicatieadviseurs moeten vroeg in samenwerkingen worden benoemd; idealiter beschrijven
processen wanneer en met welk doel deze adviseurs een plek aan de spreekwoordelijke tafel krijgen.
‘Dedicated’ communicatieadviseurs helpen in de beginfase bij het expliciet maken van gemeenschappelijke en individuele belangen en

zij initiëren en regisseren de ontwikkeling van het gemeenschappelijke communicatieplan. Vervolgens zorgen zij ervoor dat
communicatie bijdraagt aan het realiseren van projectdoelen en dat afspraken t.a.v. reputatiemanagement worden nageleefd. Ook
zullen zij continu schakelen met de (communicatiefuncties van de) verschillende samenwerkingspartners.
•

\

•

Verbeterpunt 8: Scenario-denken kan helpen in de voorbereiding op lastige (en soms onvermijdelijke) communicatie- en
reputatiekwesties. Sommige ontwikkelingen hebben grotere impact op communicatie en reputatie dan anderen. Voorbeelden: het
toetreden van nieuwe (commerciële) samenwerkingspartners, internationalisering, etc. Vooraf scenario’s benoemen, kan frustratie in
een later stadium voorkomen en helpt communicatieprofessionals strategisch(er) te denken.

•

Verbeterpunt 9: Eenduidigheid over communicatie bij alle samenwerkingspartners. Hoe zorgen we ervoor dat de
samenwerkingspartners binnen de eigen organisatie eenzelfde beeld schetsen over communicatieaanpak, belangen, verwachtingen,
afspraken, etc.? De ‘dedicated’ communicatieadviseur zou hier continu regie op kunnen voeren door vooral de lijntjes met
communicatieprofessionals van de samenwerkingspartners te onderhouden.
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