COMMUNICATIE STAGE
Een onderzoek naar het creëren van draagvlak om
plannen van een stagaire uit te voeren voor zijn stageopdracht met behulp van communicatie

COMMUNICATIE
Hoe verloopt de communicatie tussen jou en jouw
stagebegeleider? Het gebruik van de juiste communicatie, werkt
altijd in je voordeel. Wat is communicatie nu eigenlijk? Bij
communicatie breng je bewust of onbewust een bepaalde
boodschap over bij een ander.

Vier elementen
Communicatie bestaat uit vier elementen. De zender (Z), is degene
die iets over wil brengen. De boodschap (B) is hetgeen wat de
zender (Z) over wil brengen. Deze bestaan weer uit 4 verschillende
aspecten. Het zakelijk aspect (feitelijk bericht), expressief aspect
(bericht met emotie), relationeel aspect (relatie tussen de zender en
boodschapper) en het appellerend aspect (bericht waarbij de zender
de ontvanger iets opdraagt te doen).

Verbale en non-verbale communicatie
Er bestaan twee types communicatie: verbaal en non-verbaal. Onder
verbale communicatie verstaan we dat de zender gesproken of
geschreven taal gebruikt. Wanneer de zender dus een brief schrijft
valt dit onder verbale communicatie. Onder non-verbale
communicatie vallen alle niet-talige vormen. Non-verbale
communicatie is vooral belangrijk voor de eerste indruk: hoe je kijkt,
lacht en hoe je haren zitten. Ook is non-verbale communicatie, zoals
het gebruiken van handgebaren, de beste manier om een punt te
maken.

Wat voor invloed heeft de communicatie tussen
de stagiair(e) en begeleider, op het uitvoeren
van plannen tijdens de stage?
Dit is de vraag die wordt onderzocht aan de hand van twee
rondes aan interviews. In de eerste ronde zullen er twee HRexperts worden geïnterviewd. De antwoorden zullen worden
geanalyseerd. Deze worden vervolgens gebruikt tijdens de
tweede interview ronde, waar er 2 stagiaires geïnterviewd
worden. Om zo beiden kanten van de communcatie te
bekijken.

DE EERSTE INTERVIEWS
Interview 1

Interview 2

In het eerste interview werd er een HRmanager geïnterviewd. Volgens hem is het
belangrijkste aan leiding geven, dat er
ruimte is om mee te denken en plannen
te implementeren. Hij neemt zijn
personeel mee in het denkproces vanuit
de visie van het bedrijf.

Tijdens het tweede interview komen er
andere zaken naar voren. Hier wordt een
HR-manager geïnterviewd die leiding geeft
over
HR-medewerkers
binnen
het
ziekenhuis van Defensie in Utrecht.

Het is belangrijk dat de stagiair(e) open en
transparant is. Als er onduidelijkheden
zijn of vragen ben ik er om te helpen,
maar ik kan niet constant zelf het initiatief
nemen. Wanneer de stagiair(e) denkt een
goed plan te hebben, hoor ik deze graag,
ook al wordt deze niet geïmplementeerd.
Als het nooit vraagt zal je het ook niet
weten.
Hij houdt van de persoonlijke groei die
een stagiair(e) doormaakt. "Je ziet vaak dat
een stage meer verantwoordelijkheid met
zich mee brengt en dat uit zich ook in het
gedrag." Maar wanneer hij merkt dat er
respectloos en met weinig inzet wordt
omgegaan met de verantwoordelijkheden,
neemt
hij
deze
ook
gelijk
af.
Verantwoordelijkheid moet je verdienen,
zegt hij.

Hij zegt dat de bedrijfscultuur binnen
deze organisatie vooral bestaat uit
hiërarchie. Degene met de hoogste
functie of rang bepaalt wat, wel of niet
kan. Daarbuiten moeten alle plannen
altijd nauwkeurig worden nagekeken door
verschillende afdelingen.
Ook zegt hij dat de communicatie daarom
alleen maar formeel is. Het is niet zo dat
je nooit een grapje kan maken, maar in de
basis is alles serieus.
Feedback is gewenst vanuit het personeel
om te zien hoe de afdeling fungeert en
wat er beter kan, zegt hij.
Een stagiair(e) binnen de organisatie
hebben ze regelmatig gehad. Deze moet
wel eerst getest worden op bekwaamheid.
Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden
beduidend
minder
dan
in
een
commerciele organisatie.

EVEN VERGELIJKEN...
Alle twee de geïnterviewden vinden het belangrijk dat er op de juiste manier
gecommuniceerd wordt. Iedere organisatie heeft echter zijn eigen bedrijfscultuur. Bij de ene
formeler dan de ander. In een meer formelere organisatie is het lastiger om plannen door
te voeren omdat deze meerdere malen door verschillende personen moeten worden
nagekeken. Dit neemt het feit niet weg dat initiatieven zeer welkom zijn

CONTEXTUELE ASPECTEN
In welke mate beïnvloedt het type organisatie en de cultuur de wijze van
communicatie binnen de organisatie?
Voor er gekeken kan worden naar het type organisatie en de wijze van communicatie zal er eerst
gekeken moeten worden naar de aspecten van communicatie (Peter, 2019). Ieder type
organisatie hanteert zoals gebruikelijk een andere vorm van communicatie. Volgens Schulz van
Thun zijn er vier aspecten van communicatie: Het zakelijk of inhoudelijke aspect, het expressieve
aspect, het relationele aspect en het appellerende aspect.

Zakelijk inhoudelijke aspect

Expressieve aspect

Bij dit aspect gaat het om de overdracht van inhoud of
informatie van de boodschap van zender tot
ontvanger (Peter, 2019). Hierbij zijn twee dingen van
belang;
begrijpelijkheid
en
duidelijkheid.
De
boodschap dient begrijpelijk te zijn, want bij de
overdracht van pure zakelijke informatie kan
bijvoorbeeld het volgende gebeuren:
·Onnodig moeilijke formulering;
·Taalgebruik past niet bij de doelgroep;
·De zender plaatst zich boven de ander;
·De ontvanger durft geen feedback te geven.

Elke boodschap zegt iets over de zender van de
boodschap. Iemands persoonlijkheid, gevoelens,
waarden,
behoeften
en
bijzondere
persoonskenmerken kunnen (on)bewust worden
meegezonden (Peter, 2019). Het expressieve
aspect gaat nog verder: kleding, lichaamstaal,
gebaren en oogcontact, intonatie, accent en de
omgeving zijn elementen die een rol spelen. Er
bestaat altijd een wens om het innerlijk naar
buiten te brengen.

De reden dat zoveel communicatie toch nog goed
gaat, wordt gevonden in de ruis van de boodschap
(Peter, 2019). Het zakelijke aspect heeft minder kans
op een negatieve impact als de boodschap begrijpelijk
is. Toch kan er een meningsverschil ontstaan. De
echte reden van een meningsverschil is echter vrijwel
nooit de inhoud van de boodschap. De reden van een
meningsverschil ligt veelal in de andere drie aspecten.

Er zijn echter ook negatieve expressies, zoals
imponeergedrag, complex taalgebruik of juist het
tegenovergestelde:
onderdanigheid
en
subassertief gedrag (Peter, 2019). De zender of
ontvanger heeft dan eigenlijk slechts één doel:
zichzelf afschermen.

Relationele aspect
Het derde aspect dat iedere boodschap bevat is het
relationele aspect, ook wel betrekkingsaspect
genoemd. In dit aspect ziet men informatie over de
relatie tussen zender en ontvanger (Peter, 2019).
De relatie die zender en ontvanger hebben, bepaalt
of en hoeveel je van elkaar wil aannemen.
Het relationele aspect gaat over de HOE-vraag: Hoe
probeert de zender zijn doel te bereiken?
Uit (non-)verbale communicatie blijkt hoe de zender
tegenover de ontvanger staat (Peter, 2019). Een
groot gedeelte van communicatie bestaat uit nonverbale
communicatie.
Intonatie
en
lichaamshouding zijn van doorslaggevend belang in
communicatie.

Appelerende aspect
Het laatste aspect is het appellerende aspect. Dit betekent
een beroep doen op of een beroep doen aan een ander om
in beweging te komen om een bepaald doel te bereiken
(Peter, 2019). Kortom: je wilt dat een ander iets voor je doet
of juist laat.
Het appellerende aspect is de WAT-vraag: Wat wil de zender
bereiken? Wat wil de zender teweegbrengen met de
boodschap?
Bij het appellerende aspect gaat het veelal om een
machtsstrijd (Peter, 2019). Door de vraag te stellen meent
de vrager dat hij of zij het recht heeft op het antwoord. Een
andere mogelijkheid is dat je de ontvanger in een bepaalde
positie manoeuvreert. De ontvanger voelt zich dan
aangevallen en vraagt zich af waar de vrager het recht
vandaan haalt om die vraag te stellen.

DE TWEEDE INTERVIEWS
Interview 1

Interview 2

In het eerste interview van de tweede ronde
is er een stagiair geïnterviewd. Deze heeft
stage gelopen als marketeer bij een
groothandel in meubelstoffen.

Bij het tweede interview is er een oud
stagiaire geïnterviewd. Deze liep toentertijd
stage bij Interpolis.

De opdracht was het mee opzetten van een
duurzaam project binnen het bedrijf.
Hierdoor
kreeg
hij
al
veel
verantwoordelijkheden van zijn begeleider.
De relatie tussen de twee zat goed en hij
kreeg veel vrijheid. Als ik een goed doordacht
plan had, kreeg ik altijd de ruimte om een
voorstel te doen. De voorwaarden waren wel
dat hij met een goede planning, concept en
onderbouwing kwam. Er moest natuurlijk ook
rekening gehouden met het concept.
Voor hem was de communicatie naar de
begeleider op informeel en formeel. Hierdoor
kon hij met plezier naar zijn stageplek.
Hierdoor is er nog nooit echt een conflict
geweest.
De beste tips voor toekomstige stagiair(es)
zijn: "Heb een open communicatie met je
begeleider. Ben niet bang om fouten te
maken en neem zelf initiatieven. Iedere
begeleider vindt het geweldig als je met eigen
bevindingen en voorstellen komt, ongeacht
of deze goed of fout zijn. Als je met een goed
doordacht plan komt, kan er niks fout gaan."

Professionaliteit is volgens haar belangrijk in
dit zakelijke verzekeringsbureau. De gehele
organisatie
bestaat
uit
verschillende
afdelingen die allemaal met elkaar moeten
samenwerken. Ze vertelt dat een voorstel
gecontroleerd wordt door al die verschillende
afdelingen die allen een eigen mening hier
over hebben. Met de juiste communicatie:
professioneel en formeel, worden plannen
bekeken.
Doordat de relatie tussen haar en de
begeleider goed is krijgt ze meer vertrouwen.
Dit
resulteert
weer
in
meer
verantwoordelijkheden binnen de stage.
Met veel discipline, hard werken, respect en
geduld, kan je veel voor elkaar krijgen binnen
de organisatie. Zo heeft ze binnen Interpolis
een template gemaakt die nu maandelijks
gebruikt wordt.

CONCLUSIE
Uit de interviews is gebleken dat de bedrijfscultuur en de manier van
communicatie zeker van belang zijn om de stage tot een succes te laten
aflopen. Zo moet de bedrijfscultuur de stagiair(e) vanaf het begin liggen, is
dit niet het geval dan zal de communicatie stroef verlopen.
Het draagvlak gedurende de stageperiode is van ongekende waarde,
zonder een dergelijk draagvlak zullen er veel tegenslagen komen tijdens
de uitvoering van de opdracht, die met een draagvlak voorkomen hadden
kunnen worden. Een draagvlak is nodig om een bepaalde verandering of
medewerking te krijgen binnen een organisatie. Een draagvlak creëren is
in veel gevallen een onbewust proces, wederzijds begrip en heldere
communicatie zijn hier de sleutel-aspecten voor in tegenstelling tot
overtuigen en beïnvloeden. Beïnvloeden en overtuigen hebben een
negatieve werking op het creëren van een draagvlak.

ADVIES
Gedurende het onderzoek zijn er verschillende inzichten aan het licht
gekomen, die zullen worden omgezet in aanbevelingen voor een
startende stagiaire. Als eerste wordt er geadviseerd goed contact te
onderhouden met de stagebegeleider. Dit zorgt voor een betere band
tussen beiden, dit is een belangrijk onderdeel van relationele aspecten.
Daarnaast is het belangrijk om open te staan voor het ontvangen van
feedback, ondanks dat je jezelf er niet in kan vinden. Het toepassen van
verkregen feedback op de opdracht, zorgt ervoor dat het uiteindelijke
einddoel wordt ondersteund vanuit verschillende invalshoeken.
Verder is het belangrijk om te communiceren op de bedrijfscultuur
manier, probeer hier dan ook geen eigen draai aan te geven. Dit kan voor
wrijving zorgen op de werkvloer. Communiceer daarnaast ook ten alle
tijden open zodat iedereen op de hoogte is van jouw werkactiviteiten. Dit
zorgt voor meer een groter draagvlak/waardering.
Tot slot tips vanuit de respondenten:
1.Vrees niet om vragen te stellen gedurende de periode, domme vragen
bestaan niet.
2.Loop je vast, schroom niet om hulp te vragen aan je begeleider.
3.Communiceer met iedereen op de werkvloer en niet alleen met de
mede stagiaires of je stagebegeleider.
4.Vraag ook externe mensen eens een blik te gooien op jouw opdracht.
5.Start je stage met een onderzoek te doen naar de visie en missie van
het bedrijf.

BIJLAGEN

Extra informatie
onderzoek en interviews

Vooronderzoek communicatie
1. Wat is communicatie?
Bij communicatie breng je bewust of onbewust een bepaalde boodschap over op een ander. Er zijn 4
elementen die aan bod komen wanner er gesproken wordt over communicatie:
1.1 Vier elementen
-Zender (Z): De zender is degene die iets over wil brengen.
-Boodschap (B): Hetgeen wat de zender over wil brengen, boodschappen zijn te verdelen in 4
verschillende aspecten.
oZakelijk aspect: Een feitelijk bericht.
oExpressief aspect: Een bericht waar emotie aan verbonden is.
oRelationeel aspect: De relatie tussen de zender en de ontvanger.
oAppellerend aspect: Een bericht waarbij de zender de ontvanger iets opdraagt om te doen.
-Medium (M): Via wat de boodschap de ontvanger bereikt.
-Ontvanger (O): Degene die de boodschap ontvangt.

1.1 Encoderen en decoderen
Wanneer een boodschap van de zender naar de ontvanger verstuurd wordt, is er sprake van encoderen
en decoderen. Degene die met de boodschap komt, moet zijn gedachten vertalen naar een code die voor
de ontvanger te begrijpen is, dit heet encoderen. De ontvanger zet dan deze boodschap weer om in
gedachten, dit heet decoderen.
1.2 Feedback en terugkoppeling
Wanneer de ontvanger een boodschap krijgt van de zender, reageert de ontvanger vaak op de
boodschap. Dit wordt feedback genoemd. Wanneer er weer op de feedback gereageerd wordt is er
sprake van terugkoppeling.
1.3 Ruis
Ruis is hetgeen wat de communicatie kan verstoren. Er zijn 2 soorten ruis:
-Interne ruis: De zender praat met zijn mond vol waardoor de ontvanger de zender niet goed kan
verstaan.
-Externe ruis: Harde muziek op een feest waardoor de ontvanger de zender niet goed kan verstaan.

2.Soorten communicatie
De soorten communicatie zijn erg gemakkelijk in beeld te brengen met behulp van een tabelletje:

2.1 Verbale en non-verbale communicatie
Onder verbale communicatie verstaan we dat de zender gesproken of geschreven taal gebruikt. Wanneer
de zender dus een brief schrijft, valt dit ook onder verbale communicatie.
Onder non-verbale communicatie vallen alle niet-talige vormen van communicatie. Non-verbale
communicatie is vaak het belangrijkste bij de eerste indruk: Hoe je kijkt, hoe je lacht, hoe je haren zitten, je
geur, alles valt onder non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie kan bewust en onbewust
zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld opgewonden wordt, zullen diegene zijn pupillen groter worden. Dat is
onbewuste non-verbale communicatie. De manier van kleden daarentegen is weer bewuste non-verbale
communicatie. (Jesper Falkheimer, 2018)
2.2 Vocale en non-vocale communicatie
Onder vocale communicatie valt alle communicatie waar het geluid invloed op heeft. Praten is
bijvoorbeeld vocale communicatie, maar ook een minuut stilte bij een herdenking valt onder vocale
communicatie omdat je dan bewust een minuut stil bent.
Onder non-vocale communicatie valt alle communicatie waarbij geluid geen invloed op heeft. Denk hierbij
aan geschreven brieven maar ook aan lichaamshouding, uiterlijk en kleding. (Jesper Falkheimer, 2018)

3.Communicatie bij een bedrijf
Communicatie bij een bedrijf kan op 2 manieren, interne en externe communicatie. De interne
communicatie is de communicatie binnen het bedrijf en externe communicatie gaat over de manier van
communiceren naar buiten toe.
3.1 Interne communicatie
Alle communicatie binnen een bedrijf valt onder interne communicatie. Interne communicatie is cruciaal
voor een bedrijf wil het succesvolle resultaten behalen. Er zijn 2 verschillende visies op interne
communicatie volgens het boek ‘Interne communicatie’ door E. Reijnders.
3.1.1Actievisie
De actievisie wordt gezien als intern communiceren met als doel: informatie overbrengen. Onder de
actievisie kun je denken aan: vergaderingen, directiespeeches en een interne nieuwsbrief. Bij de actievisie
is het belangrijk dat de zender de boodschap goed weet over te brengen voor de ontvanger, ook het
medium is hierbij erg belangrijk. Wanneer er bijvoorbeeld een belangrijke mededeling gedeeld moet
worden, is dit het beste te vertellen tijdens een vergadering dan dat het gestuurd wordt in een mailtje. Via
het mailtje kan de mededeling fout opgepakt worden omdat de non-verbale communicatie niet zichtbaar
is en het dus anders opgepakt kan worden dan dat de bedoeling is. (E. Reijnders, 2021)
3.1.2 Interactieve visie
Bij de interactieve visie is de communicatie niet gericht op mensen maar vindt de communicatie plaats
tussen de mensen. Hier gaat het niet alleen over informatie overbrengen maar ook alles eromheen. Hier
komt de communicatie van twee kanten, hier wordt dus bijvoorbeeld niet een mededeling alleen gemaild
maar wordt daar ook op gereageerd. Bij de interactieve visie is er veel meer interactie, deze interactie
zorgt ervoor dat de mensen samen een beeld creëren met input van velen en die vanuit verschillende
invalshoeken bekeken is. (E. Reijnders, 2021)
3.2 Externe communicatie
Onder externe communicatie valt alle communicatie van een bedrijf naar buiten toe. Externe
communicatie wordt gebruikt door bedrijven om zichzelf te promoten of om (potentiële) klanten te
informeren. Externe communicatie is erg belangrijk voor bedrijven omdat zij op deze manier klanten
moeten genereren die dan weer omzet genereren. Voor de marketing afdeling is externe communicatie
het belangrijkste, zij zijn de afdeling die de informatie naar buiten brengen en dichtbij de potentiële
klanten staan. (Jorritsma, 2019)
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