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Accountability:

van trend naar randvoorwaarde
voor professionaliteit
Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Die vraag staat centraal bij
accountability van communicatie. De belangstelling hiervoor is de afgelopen
jaren opvallend toegenomen bij organisaties. Dat is enerzijds noodgedwongen.
De financieel-economische crisis dwingt hen efficiënter om te gaan met hun
middelen: de toegevoegde waarde van investeringen moet zichtbaar zijn.
Anderzijds zien we ook een beweging vanuit de communicatieafdelingen
zelf: communicatie professionaliseert. Communicatieadviseurs
werken daardoor meer op het snijvlak van organisatie en
communicatie, en zij zien het belang van de (zichtbare) bijdrage
van communicatie aan de organisatiedoelstellingen.
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• themagroep Accountability:

Nieuw! Het Communicatieplatform Gemeenten

www.logeion.nl/accountability
• Linkedin/accountability of
communication management
• Masterclass accountability
www.srm.nl/communicatie/masterclass-accountability-beroepsniveau-d
• AMEC: http://amecorg.com/
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Holisme
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Waar communicatieprofessionals bij
gemeenten terecht kunnen voor:
• Artikelen en columns over ontwikkelingen in
het communicatievak
• Het uitwisselen van ideeën en standpunten
• Het delen van best practices
• Het leggen van contacten met professionals bij
andere gemeenten
• Aanbod van workshops en bijeenkomsten

Welke rol kan - of moet? - het vakgebied
communicatie spelen bij deze veranderingen? En wat kunnen we van elkaar leren?
Met dit nieuwe platform kunnen we samen
antwoorden vinden op deze vragen en ons
sterk maken voor de veranderingen die in rap
tempo plaatsvinden.

Meedoen?
www.communicatieplatformgemeenten.nl

De rol van gemeenten
verandert.
Gemeenten nemen vanaf
2015 taken van de
provincies en het Rijk over.
Daarnaast benutten
gemeenten steeds meer
de kracht die er in de
maatschappij is.
Gemeenten komen
tegemoet aan de wens van
veel mensen om zélf hun
eigen leven vorm te geven
en oplossingen te vinden.

