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Babbels: Miscommunicatie
Auteurs Vera de Witte en Iris Bogers geven in deze publicatie hun visie op de toekomst van de communicatiefunctie. Zij Communicatie Dossier
030 - De professionele communicatieafdeling de communicatieafdeling als strategische managementpartner, die bij uitstek in staat is organisatie en
omgeving met elkaar te verbinden. Communicatie als Communicatie Dossier 030 - De professionele communicatieafdeling. Professionalisering van
de communicatieafdeling is hiervoor wel noodzakelijk. Deze professionalisering betreft het overstijgen van de eigen discipline door te denken in
managementvraagstukken en vanuit deze vraagstukken de communicatievisie en de afdeling vorm te geven. Vanuit het
'professionaliseringkwadrant' geven zij handreikingen voor visieontwikkeling, het inrichten van de afdeling, het verkrijgen van draagvlak en positie
en het meten en afleggen van verantwoording. Tot slot benoemen zij de succesfactoren voor de professionele communicatiefunctie, die zij de 'tien
gouden professionaliseringsregels' noemen. De kracht van dit dossier is de bemoediging die ervan uit gaat. Communicatie wordt steeds
belangrijker en het is aan ons, communicatieprofessionals, de bal in te koppen. Die strategische positie ligt in ons bereik. Randvoorwaarden die
nog niet of niet toereikend zijn, kunnen worden gecreëerd.

Broekhuis | De professionele communicatieafdeling, niet bekend
Als u op 1 van onze aanbiedingen klikt dan opent de aanbieding in onze webshop. Hier kunt u het boek bestellen door uw gegevens in te vullen en
vervolgens met Ideal of overschrijving vanuit Belgie betalen. Het is niet mogelijk boeken af te halen. Bezoek de website van boekenbalie Een vraag
stellen aan boekenbalie. Er worden maximaal titles weergegeven. Gesorteerd op:. Conditie: Als nieuw. Editie: 1. Conditie: Goed. Editie: illustrated
edition

Manager communicatie - Utrecht~
NL EN. Bureau's Stoelen Kasten Verlichting Klokken. Tafels Ergonomie Woonaccessoires Zitkussens. Vandaag besteld, morgen in huis.
Sorteren op Prijs Populair Verschenen boeken alles. Coolsma 1 G. Rijnja 1 T. Wesselius 1 Wilmar Zomer 1 Meer Minder. Vormgeving in
communicatie - Communicatie Dossier. De professionele communicatieafdeling - Communicatie Dossier. Of kies voor ophalen. Werkoverleg als
interactief communicatiemiddel bij organisatieverandering - Communicatie Dossier. Wilmar Zomer. Effectief deelnemen aan beurzen Communicatie
Dossier 030 - De professionele communicatieafdeling Communicatie Dossier. Blijf op de hoogte … …van optredens, evenementen en
aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
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