
kerntaken

niveaus
essentie

kerntaak

in kaart brengen kennen kunnen organisaties communicatiever

maken
kennen kunnen iets

doen ontstaan
kennen kunnen

niveau 6

wat doe ik

Ik signaleer issues en 

interdisciplinaire/maatschappelijke 

vraagstukken en vertaal deze naar 

samenhangende onderzoeks-

voorstellen. Ik combineer inzichten 

en methoden uit diverse disciplines. 

Ik voeg nieuwe theorieën toe. Ik 

stuur andere onderzoekers aan.

feitelijk  +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

Ik adviseer vanuit discipline-

overstijgend en/of specialistisch 

en/of wetenschappelijk perspectief 

over de strategische concepten van 

de organisatie.

feitelijk +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

Ik creëer een nieuw paradigma in 

de communicatie op het juiste 

moment.

feitelijk +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

waar kun je

dat aan zien

Wetenschappelijke en 

vakpublicaties, lezingen, 

strategische beleidsnota's en 

impactnotities.

F. Ik weet wat er speelt in mijn 

vakgebied en beschik over kennis van 

maatschappelijke vraagstukken, 

verhoudingen en ontwikkelingen.

C. Ik heb een goed inzicht in de 

bestaande methoden en technieken 

van onderzoek in diverse domeinen.                                                                      

M. Ik overzie waar en door wie ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik draag met (nieuwe) 

onderzoeksbenaderingen bij aan het 

generen van nieuwe inzichten voor de 

organisatie en communicatie.

Strategisch communicatieadvies 

over de continuïteit van de 

organisatie (beleidsmakend); 

agendabepalend.

F. Ik weet wat er speelt binnen en 

buiten mijn vakgebied.

C. Ik weet (bijna) alles van 

theorievorming in communicatie, 

(bedrijfs)strategie, leiderschap, trends 

en nieuwe technologieën.

P. Ik ken, beïnvloed de interne 

organisatiepolitiek en stuur de 

besluitvorming in gewenste richting.

M. Ik overzie waar en door wie ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik kan vanuit communicatie op 

organisatie-strategisch niveau aan de 

continuïteit van de organisatie 

bijdragen. Ik spreek met gezag en 

statuur.

Wetenschappelijke en 

vakpublicaties, lezingen, nieuwe 

concepten, formats en ontwerpen.

F. Ik weet wat er speelt in en rond mijn 

vakgebied.

C. Ik weet (bijna) alles van ontwerp, 

design en creatie.

P. Ik weet hoe diverse groepen 

stakeholders met 

(communicatie)uitingsvormen omgaan.

M. Ik overzie waar en door wie ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik ontwerp nieuwe communicatieve 

uitingsvormen, vaak gebaseerd op 

een nieuw concept, format en/of 

gedachte.

niveau 5

wat doe ik

Ik vertaal een organisatievraag naar 

een communicatievraagstuk, bepaal 

probleem-, doel- en vraagstelling en 

benodigde methodologie. Ik 

ontwikkel zonodig een theoretisch 

framework en nieuwe procedures. 

Ik interpreteer en geef 

communicatieve betekenis aan de 

resultaten van het onderzoek.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel +

meta-cognitief +

Ik adviseer vanuit het perspectief 

van de organisatie en met inbegrip 

van aanpalende disciplines over de 

strategische koers van de 

communicatie.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel +

meta-cognitief ++

Ik vertaal de strategie naar 

concepten voor middelen en/of 

media. Na overleg organiseer ik de 

uitvoering.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel +

meta-cognitief +

waar kun je

dat aan zien

Onderzoeksaanpak, theoretisch 

framework, toekomstscenario of 

onderzoeksrapport.

F. Ik ken de maatschappelijke 

vraagstukken en verhoudingen.

P. Ik weet welke methoden bij welke 

situatie en vraag passen en beheers 

verschillende vormen van het 

interpreteren van gegevens.

C. Ik ken de verschillende theorieën, 

concepten en modellen in sociaal 

wetenschappelijk onderzoek, hun 

herkomst en de mogelijkheden tot 

combineren.

M. Ik weet waar mijn 

onderzoeksvoorkeuren bij onderzoek 

liggen (meer kwantitatief of kwalitatief 

georiënteerd) en ken mijn eigen blinde 

vlekken daarbij.

Ik beheers de helikopterview bij 

communicatieonderzoek en kan het 

communicatieprobleem plaatsen in de 

ruimere context van de organisatie. Ik 

kan nieuwe werkbare vormen van 

onderzoek ontwikkelen. 

Adviesdocumenten, zoals 

beleidsnota's en adviesrapporten 

die het gehele domein van de 

organisatie en van de 

communicatiemodaliteiten beslaan.

F. Ik ken het effect van communicatie 

op andere disciplines en omgekeerd. 

Mijn kennis is vooral breed.

C. Ik beheers de nieuwste 

communicatietheorieën en -inzichten 

en de wijze van toepassing.

P. Ik ken onderhandelings- en 

beïnvloedingsmethoden om anderen 

impactvol te veranderen.

M. Ik ken mijn eigen overtuigingen en 

de sterkte en zwakte van mijn rol en 

positie in de organisatie.

Ik kan een professioneel gesprek 

voeren met collega's van andere 

disciplines en met opdrachtgevers, 

hen effectief beïnvloeden en aanzetten 

tot (nieuw) communicatief gedrag, 

acties en/of activiteiten. Ik heb 

uitstekend gevoel voor verhoudingen 

en relaties.

De formule voor een campagne. F. Ik heb dezelfde kennis als 

professionals op CP4 maar dan breder 

zoals inzicht in het politieke - en 

sociaal (inter)cultureel landschap. 

C. Ik weet welke creatieve techniek het 

beste past in welke situatie. 

Ik heb inzicht in effect en output van de 

verschillende (combinaties van) 

middelen.

P. Ik weet welke personen en/of 

organisatieonderdelen ik kan of moet 

inschakelen en wanneer.

M. Ik ken de grenzen van mijn eigen 

relationele mogelijkheden.

Ik kan innovatief denken, ben snel, 

flexibel en kan effectief schakelen. Ik 

kan een nieuw idee overtuigend 

overbrengen. 

Ik kan zowel zelfstandig als samen 

effectief werken; ik zorg zelf voor de 

verbinding met relevante anderen of 

zet anderen daartoe aan.

Ik heb gevoel voor esthetiek en voor 

de smaak van anderen.

analyseren adviseren creëren

Issueniveau: definiëren van issues.                                          Wordt afgerekend op niveau 5 plus visie.

Planniveau: richtinggevend voor de lange termijn.              Wordt afgerekend op niveau 4 plus oordeel.
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kerntaken

niveaus
essentie

kerntaak

zorgen voor ontmoetingen kennen kunnen mensen communicatiever maken kennen kunnen leiden en bewaken van het 

communicatieproces
kennen kunnen

niveau 6

wat doe ik

Ik herken een nieuw paradigma en 

ontwerp n.a.v. de bijbehorende 

trends, issues en ontwikkelingen 

nieuwe communicatiethema’s en 

vormen van ontmoetingen voor het 

vakgebied.

feitelijk +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

Ik ontwerp een nieuw pedagogisch 

en didactisch begeleidingsconcept 

dat breed toepasbaar is.

feitelijk +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

Ik ontwikkel nieuwe inzichten in 

communicatiebeleid en initieer de 

implementatie daarvan.

feitelijk +/-

conceptueel ++

procedureel +

meta-cognitief ++

waar kun je

dat aan zien

Concrete belevenissen en 

verrassende ontmoetingen die op 

zich weer een trend zetten.

F. Ik weet de ontwikkelingen in mijn 

vakgebied te relateren aan trends en 

ontwikkelingen in andere vakgebieden 

(mondiaal).       

C. Ik weet (bijna) alles van relevante 

theorie-vorming in communicatie, 

beleveniseconomie, organisatiekunde 

en psychologie.

P. Ik weet waar de belangrijkste 

stakeholders zitten om mijn ideeën te 

realiseren.

M. Ik overzie waar en door wie ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik kan maatschappelijke 

ontwikkelingen multidisciplinair vertalen 

naar handelingsperspectief voor het 

communicatievak. Ik kan verrassende 

concepten voor bijeenkomsten 

creëren, die tot nieuwe vormen van 

belevenissen leiden.

Toepassing van het concept en 

publicaties erover.

F. Ik weet wat er speelt in en rond mijn 

vakgebied.

C. Ik weet (bijna) alles van 

theorievorming in communicatie, 

psychologie, pedagogiek en didactiek.

P. Ik weet welke procedures mijn 

concullega's belangrijk vinden en 

gebruiken.

M. Ik overzie waar en door wie Ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik kan een nieuw concept ontwikkelen 

door bestaande inzichten met elkaar te 

verbinden. Ik kan voor mijn eigen visie 

een nieuwe onderbouwing vinden.

Het (mede) bepalen van de 

beleidsagenda van de organisatie 

op alle niveaus.

F. Ik weet wat er speelt in en rond mijn 

vakgebied.

C. Ik weet (bijna) alles van 

theorievorming in communicatie, 

organisatie, leiderschap en 

ontwikkelingen in de samenleving.               

P. Ik ken de procedures en gebruiken 

in mijn organisatie om verandering tot 

stand te brengen.                                    

M. Ik overzie waar en door wie ik 

nieuwe kennis kan verwerven.

Ik ben in staat om nieuw corporate 

communicatiebeleid voor de 

organisatie te formuleren, te 

agenderen en de communicatie op alle 

niveaus opnieuw in te richten. Ik ben 

op alle niveaus in en buiten de 

organisatie een impactvolle 

gesprekspartner.

niveau 5

wat doe ik

Ik signaleer relevante 

ontwikkelingen, trends en issues in 

het vakgebied van mijn 

opdrachtgever en formuleer naar 

aanleiding daarvan 

communicatiethema’s en items die 

relevant zijn voor mijn 

opdrachtgever en zijn actoren. Ik 

vertaal deze naar concepten voor 

grote en kleine belevenissen.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel +

meta-cognitief +

Ik stel het niveau van de 

communicatie-effectiviteit vast van 

de opdrachtgever en/of anderen, in 

of gerelateerd aan de organisatie. Ik 

leg een strategie en aanpak voor. 

Na overleg leid ik de uitvoering in 

goede banen. 

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +

Ik formuleer het strategisch 

communicatiebeleid in een 

samenhangend geheel van 

communicatieactiviteiten. 

Ik houd toezicht op activiteiten van 

professionals op niveau 4.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel +

meta-cognitief +

waar kun je

dat aan zien

Het kader, de inhoud en de formule 

van grote congressen, 

(vak)beurzen, kennisbijeenkomsten, 

workshops, persbijeenkomsten, 

themabijeenkomsten, 

informatiebijeenkomsten 

(brand)events, lobbytrajecten, 

persreizen.

F. Ik ken de totale context van mijn 

organisatie of opdrachtgever 

(intern/extern) en de 

(on)mogelijkheden van het gebruik van 

belevenissen in die gegeven situatie 

en weet wat regievoering is.

C. Ik ken de verbanden tussen 

communicatiebeleid en belevenissen 

en weet de relatie met andere 

relevante vakgebieden tot stand te 

brengen. 

P. Ik ken de procedures van mijn 

opdrachtgever en de in- en externe 

machtsverhoudingen.            

M. Ik ken de grenzen van mijn 

'spankracht' en weet dus wanneer ik 

anderen moet inschakelen. 

Ik benader een opdracht vanuit 

verschillende perspectieven. Ik 

delegeer. Ik creëer nieuwe concepten 

voor bijeenkomsten en belevingen om 

kennis, ervaringen en/of doelstellingen 

over te dragen en uit te wisselen.

Ik maak een reeks van 

samenhangende (leer) activiteiten 

zoals een leergang of een 

meerdaagse training. Deze vormen 

een oplossing voor het 

communicatieve 

vaardighedenprobleem van de 

opdrachtgever en/of anderen in de 

organisatie.

F. Ik heb voldoende kennis van de 

context van de problematiek van de 

opdrachtgever zodat ik daar een 

leergang voor kan ontwerpen.

C. Ik ken de psychologische, 

didactische en communicatietheorieën 

en inzichten zodanig dat ik ze kan 

combineren en gericht kan toepassen.

P. Ik weet hoe je een leergang op 

maat maakt.

M. Ik ken mezelf en mijn valkuilen als 

trainer of begeleider.

Ik voorzie de strategische 

consequenties van persoonlijk 

handelen in een complexe situatie.

Ik kan adequate strategieën bedenken 

en die overtuigend presenteren.

Ik heb empatisch vermogen, ben 

assertief, didactisch ervaren en kan 

efficiënt organiseren. 

Uitgewerkte communicatiestrategie 

die ter besluitvorming wordt 

voorgelegd aan de directie.

F. Ik ken de andere (staf)disciplines, 

ken de organisatiepsychologie, de 

ontwikkelingen in de omgeving van de 

organisatie en de werking van de 

media.

C. Ik ken de methoden om de 

effectiviteit van 

communicatieactiviteiten te meten. Ik 

overzie het totale communicatiebeleid 

in relatie tot andere beleidsgebieden. 

Ik weet hoe ik communicatiekunde met 

organisatiekunde kan integreren.

P. Ik ken de organisatie in zijn 

omgeving. 

M. Ik ken mijn eigen manier van 

waarnemen en die van anderen en 

kan dat op elkaar afstemmen.

Ik kan initiëren, delegeren en ben in 

staat tot 'het creëren van de 

werkelijkheid'. Ik kan een visie 

formuleren en overdragen.

organiseren begeleiden managen

Issueniveau: definiëren van issues.                                          Wordt afgerekend op niveau 5 plus visie.

Planniveau: richtinggevend voor de lange termijn.              Wordt afgerekend op niveau 4 plus oordeel.
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kerntaken

niveaus
essentie

kerntaak

in kaart brengen kennen kunnen organisaties communicatiever

maken
kennen kunnen iets

doen ontstaan
kennen kunnen

niveau 4

wat doe ik

Ik toets de vraag van de 

opdrachtgever en onderzoek een 

communicatievraagstuk door het 

uitvoeren van een 

analyse/onderzoek. Ik maak een 

keuze uit de bestaande 

methodologie en interpreteer de 

resultaten.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +/-

Ik adviseer, vanuit het perspectief 

van het communicatievak, over de 

strategische richting van de 

communicatie.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +/-

Ik beoordeel de analyse van de 

opdrachtgever en ontwikkel formats 

voor communicatiemiddelen. 

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +/-

waar kun je

dat aan zien

Analyse van actoren, krachtenveld, 

argumentatie, issues en media. 

Uitvoeren van kwantitatief of 

kwalitatief onderzoek en 

presenteren van de resultaten.

F. Ik heb kennis van organisaties, 

verschillen en overeenkomsten.

C. Ik ken uiteenlopende technieken die 

gebruikelijk zijn in communicatie-

onderzoek, de mogelijkheden en de 

beperkingen daarvan.

P. Ik weet hoe en wanneer de 

instrumenten toe te passen en 

gegevens te interpreteren.

M. Ik weet wat ik niet weet mbt 

toepassen van instrumenten in de 

gegeven context.

Ik kan de vraag achter de vraag 

benoemen, kan de gegevens (laten) 

vinden die ik nodig heb voor selectie 

en interpretatie. Ik kan overtuigend 

rapporteren. 

Adviesdocumenten met 

beargumenteerde keuzes voor 

communicatieve interventies om de 

organisatiedoelstellingen te 

bereiken.

F. Ik weet wat bij anderen in 

verschillende situaties werkt.

C. Ik begrijp de verschillen en de 

samenhang tussen/van de gangbare 

communicatie-, organisatie-, 

psychologische, sociologische en 

mediatheorieën en modellen.

P. Ik weet bij en via wie, wat, waar, 

wanneer ik mijn advies het beste kan 

inbrengen. 

M. Ik weet wanneer ik anderen 

kan/moet inzetten.

Ik heb een goede timing, kies de juiste 

tone of voice, ben zeer sensitief en 

kan overtuigend mondeling en 

schriftelijk adviseren.

Bladformule, persstrategie, kader 

voor een huisstijl of digitale 

omgeving met een passende lange 

termijn planning. 

Beleidsdocumenten en 

speechwriting.

F. Ik heb dezelfde kennis als CP3 plus 

kennis van het medialandschap, 

theoretische modellen van 

communicatie strategie. Ik ken 

verschillende denkinstrumenten zoals 

Mindmap, Lateraal Denken enz.

C. Ik ken het samenspel en de 

synergie van verschillende middelen.

P. Ik heb dezelfde kennis als CP3, 

maar dan veel breder, ook buiten de 

eigen organisatie en ik ken de 

technische haalbaarheid.

M. Ik heb inzicht in mijn eigen rol mbt 

de communicatieve haalbaarheid.

Ik kan conceptueel en creatief denken 

(divergeren, convergeren enz). Ik heb 

hoog kwaliteitsbewustzijn en maak 

excellente en verrassende middelen 

en instrumenten.

niveau 3

wat doe ik

Ik voer in een gegeven 

onderzoeksopzet, binnen de 

organisatie, zelfstandig een analyse 

uit volgens een vaste 

onderzoeksmethode.

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

Ik adviseer binnen gemaakte 

strategische keuzen over de inzet 

van middelen.

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

Ik bedenk en/of maak op basis van 

de analyse van de opdrachtgever 

een compleet communicatiemiddel. 

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

waar kun je

dat aan zien

Doelgroep-, situatie-, kwantitatieve 

analyse.

F. Ik ken de interne organisatiecultuur, -

structuur en verhoudingen.

C. Ik ken de achterliggende theorieën 

over onderzoek.

P. Ik weet wanneer ik de methode al 

dan niet kan toepassen. Hoe? Wie is 

betrokken?

Ik kan gegevens ordenen, selecteren, 

interpreteren en daar over 

verantwoord rapporteren.

Adviesdocumenten over de keuze 

en inzet van middelen.

F. Ik heb ervaringskennis van wat 

werkt of gewerkt heeft.

C. Ik ken de gangbare modellen en 

theorieën over adviestrajecten en 

advisering.

P. Ik ken de plaats van mijn advies tov 

de andere terreinen (juridisch, 

economisch, beleidsmatig).

Ik kan data valideren en in samenhang 

brengen. Ik kan de resultaten van een 

analyse extrapoleren en omzetten in 

een advies. 

Ik kan mijn adviezen theoretisch 

onderbouwen. Ik kan zelfstandig 

presenteren en een goed mondeling 

adviesgesprek voeren.

Rede, script, tekst, persberichten, 

folder, brochure, interactieontwerp 

voor website

F. Ik ken het productieproces, 

(principes en procedures, kosten) van 

alle communicatiemiddelen. Ik ken het 

lobbyproces.

C. Van alle middelen weet ik wanneer 

ze welk effect sorteren op 

verschillende doelgroepen.

P. Ik weet wie ik binnen en buiten de 

organisatie nodig heb voor de 

productie en wanneer.

Ik zorg voor het volledig realiseren van 

producten en instrumenten. Ik bewaak 

voortgang, budget, inhoudelijke 

kwaliteit en breng zonodig verbetering 

aan.

niveau 2

wat doe ik

Ik doe de logistieke voorbereiding 

voor onderzoek. Ik verwerk 

resultaten uit een analyse of 

kwantitatief onderzoek tot duidelijke 

overzichten. 

feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

Ik verzamel data voor 

adviesdocumenten.

feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

Ik lever onder begeleiding van 

professional op niveau 3 

onderdelen van 

communicatiemiddelen.

feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

waar kun je

dat aan zien

Grafieken, tabellen en/of 

visualisering van datasets. 

F. ik ken de werkomgeving en de te 

volgen procedure.

P. Ik weet hoe ik de procedure toe 

kan/moet passen. Ik weet wie 

verantwoordelijk is.

Ik kan uitzoeken, gegevens ordenen 

volgens opdracht en enkelvoudige 

bewerkingen toepassen. 

Data. F. Ik ken de situatie en de context van 

de opdracht.

P. Ik ken de cultuur en mores van de 

organisatie.

Ik kan feiten ordenen, de opdracht 

begrijpen, ik ben ondernemend 

(genoeg om gedaan te krijgen wat 

nodig is). Ik selecteer de relevante 

zaken.

Montage van promotie/advertentie-

tekst, formulier, content voor site, 

eenvoudige artikelen voor brochure 

of blad.

F. Ik heb de basiskennis van het 

productieproces van de meest 

gangbare communicatiemiddelen.

P. Ik ken het begin en het einde van 

mijn eigen verantwoordelijkheden (wat 

mag ik zelf doen). Ik weet wie ik binnen 

de organisatie nodig heb. 

Ik kan ideeën van anderen omzetten in 

concrete producten en instrumenten. 

Ik kan het 'plaatje' kloppend maken.

niveau 1

analyseren adviseren creëren

Ondersteuningsniveau: activiteiten uitvoeren onder toezicht na instructie.                             Valt vooralsnog buiten het model van de communicatieprofessie.

Resultaatniveau: verantwoordelijk voor het bepalen van de oplossing.                                       Wordt afgerekend op niveau 3 plus overtuigingskracht en kwaliteit van de oplossing.

Taakniveau: gegeven oplossing realiseren.                                                Wordt afgerekend op niveau 2 plus resultaat.

Instructieniveau: zelfstandig uitvoeren binnen gegevens kaders.                                Wordt afgerekend op kwaliteit van de uitvoering. 
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kerntaken

niveaus
essentie

kerntaak

zorgen voor ontmoetingen kennen kunnen mensen communicatiever maken kennen kunnen leiden en bewaken van het

communicatieproces
kennen kunnen

niveau 4

wat doe ik

Ik toets de vraag van de 

opdrachtgever en vertaal deze naar 

een (geheel van) belevenis(sen) en 

bijeenkomsten.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +/-

Ik ontwerp zelfstandig een 

leeractiviteit op maat die een 

oplossing is voor een vraagstuk 

rond communicatieve vaardigheden 

van een individu of groep en 

verzorg die.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +

Ik maak de communicatiestrategie 

en vertaal deze naar een concrete 

communicatie-aanpak voor 

meerdere doelgroepen en 

middelen, inclusief budget en voer 

uit of stuur aan. Ik houd toezicht op 

activiteiten van professionals op 

niveau 3.

feitelijk +

conceptueel +

procedureel ++

meta-cognitief +/-

waar kun je

dat aan zien

Een (pers-, thema-, informatie-) 

bijeenkomst, congres, beurs, 

(personeels)event, gesprek met 

actor (bijvoorbeeld politicus) vanuit 

specifieke issues.

F. Ik ken de organisatorische 

randvoorwaarden en de impact van 

verschillende vormen van 

bijeenkomsten en belevenissen. Ik heb 

actuele kennis van eventmanagement. 

C. Ik weet welke output de 

verschillende bijeenkomsten en 

belevenissen opleveren.

P. Ik ken de verschillende benodigde 

partijen in en buiten de organisatie.

M. Ik weet welke disciplines nodig zijn 

om de bijeenkomst en belevenis 

impactvol te realiseren.

Ik kan een bijeenkomst/ontmoeting 

ontwerpen, inrichten en tot een goed 

einde brengen. Ik delegeer en bewaak 

de voortgang. Na afloop van de 

bijeenkomst zorg ik voor een perfecte 

afronding.

Specifieke training (bijvoorbeeld 

omgaan met de media) of een 

workshop. 

F. Ik ken de context van de 

problematiek van de opdrachtgever en 

ontwerp daar een zinvolle leeractiviteit 

voor.

C. Ik ben uitstekend op de hoogte van 

psychologische, didactische en 

communicatietheorieën en inzichten. Ik 

kan ze gericht toepassen en zonodig 

effectief combineren.

P. Ik weet hoe je een leeractiviteit op 

maat maakt, die aansluit op de 

behoefte en vraag van de 

opdrachtgever.

M. Ik ken mezelf en mijn valkuilen als 

trainer of begeleider.

Ik kan de problemen van een ander 

doorzien en de communicatieve 

aspecten er van benoemen. Ik kan dit 

alles vertalen in een effectieve 

leeromgeving.

Ik heb empatisch vermogen, ben 

assertief en didactisch ervaren. 

Communicatieplan F. Ik ken de werking en impact van 

verschillende 

communicatiestrategieën. Ik weet wat 

mijn publiek en doelgroep beweegt. 

C. Ik ken methoden om de effectiviteit 

van communicatieactiviteiten te meten; 

P. Ik kan besluitvormingsprocessen 

binnen en buiten mijn organisatie naar 

mijn hand zetten.

M. Ik weet wanneer waarvoor externe 

expertise moet inhuren. 

Ik kan een abstract vraagstuk 

omzetten in een concreet 

communicatieplan. Aan de activiteiten 

uit het plan geef ik leiding, ik stuur de 

benodigde processen aan en 

budgetteer. Ik formuleer 

onderzoeksopdrachten naar de 

effectiviteit.

niveau 3

wat doe ik

Ik maak op verzoek van de 

opdrachtgever een complete opzet 

voor een belevenis. Uitvoering vindt 

onder verantwoordelijkheid van 

professional op niveau 4 plaats.

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

Op basis van de analyse van de 

opdrachtgever verzorg ik de 

enkelvoudige training/ontwikkeling/ 

leeractiviteit die verloopt volgens 

een bekend stramien. 

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

Ik maak een eenvoudig 

communicatieplan voor een 

enkelvoudig vraagstuk voor een 

specifieke doelgroep en voer dat 

uit.

Ik houd toezicht op de activiteiten 

van professionals op niveau 2.

feitelijk +

conceptueel +/-

procedureel +

meta-cognitief -

waar kun je

dat aan zien

Thema, draaiboek, plan van 

aanpak.

Event, bijeenkomst, 

persconferentie.

F. Ik ken de organisatorische kant van 

eventmanagement.

C. Ik ken de achterliggende theorieën 

van diverse vormen van belevenissen 

(events).

P. Ik ken de werkwijze en 

verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie.

Ik kan een evenement volledig 

organiseren, bewaken, 

budgetteren en realiseren. Het 

evenement is van uitstekende 

kwaliteit.

Communicatie- of mediatraining 

door mij verzorgd.

Intervisiesessie met standaard 

werkvormen.

F. Ik ken de context van de 

problematiek van de opdrachtgever, 

vind een daarop aansluitende training 

en pas die zonodig aan.

C. Ik ken de meest gangbare 

psychologische, didactische en 

communicatietheorieën en inzichten.

P. Ik weet hoe je een training enz 

opbouwt.

Ik heb empatisch vermogen, ben 

assertief, didactisch ervaren en kan dit 

alles vertalen in een effectieve 

vaardigheidstraining.

Instructies/briefing voor een 

communicatiemiddel.

F. Ik ken de technische en financiële 

haalbaarheid van de productie van 

een middel.

C. Ik ken de impact van de 

verschillende communicatie-

modaliteiten, ken de theorieën van 

corporate en geïntegreerde 

communicatie en ken de ingrediënten 

van het communicatieplan.  

P. Ik ken de besluitvormings-

processen.

Ik weet van aanpakken, stel een 

eenvoudig communicatieplan op, kan 

realiseren, organiseren, budgetteren 

en onderhandelen met leveranciers.

niveau 2

wat doe ik

Ik ondersteun de uitvoering van een 

belevenis en werk onder 

begeleiding van de professional op 

niveau 3

feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

Ik ondersteun de begeleider op 

niveau 3.

feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

Ik zorg voor de traffic. feitelijk +/-

conceptueel -

procedureel +/-

meta-cognitief -

waar kun je

dat aan zien

Organisatie en logistiek van een 

afgerond event, bijeenkomst, 

enzovoorts.

F. Ik ken de organisatorische 

randvoorwaarden voor het uitvoeren 

van een event.

P. Ik ben vertrouwd met protocollen, 

checklists, enzovoorts.

ik kan taaklijsten en checklists 

uitvoeren, ik onderhoud contact met 

leveranciers en interne partijen. 

De faciliteiten tbv de leeractiviteit 

zijn geregeld (leerstof en fysieke 

ruimte, hulpmiddelen, 

uitnodigingen).

F. Ik weet wat nodig is om de training 

enz. te faciliteren.

P. Ik weet wie wat wanneer waar moet 

hebben (en mijn baas weet waarom).

Ik kan overzicht houden en 

improviseren. Ik snap wat de 

begeleider op niveau 3 en de 

deelnemers aan ondersteuning nodig 

hebben.

Gehaalde planning conform 

instructies.

F. Ik heb basale kennis van technische 

processen van leveranciers. 

P. Ik heb inzicht in planningsprocessen 

en administratieve processen

Ik beheers de gangbare 

kantoorautomatisering. Ik heb de 

sociale vaardigheden om mensen aan 

te kunnen spreken op hun taken.

niveau 1 Ondersteuningsniveau: activiteiten uitvoeren onder toezicht na instructie.                             Valt vooralsnog buiten het model van de communicatieprofessie.

managenbegeleidenorganiseren

Resultaatniveau: verantwoordelijk voor het bepalen van de oplossing.                                       Wordt afgerekend op niveau 3 plus overtuigingskracht en kwaliteit van de oplossing.

Taakniveau: gegeven oplossing realiseren.                                                Wordt afgerekend op niveau 2 plus resultaat.

Instructieniveau: zelfstandig uitvoeren binnen gegevens kaders.                                Wordt afgerekend op kwaliteit van de uitvoering. 
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