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Zo kondigen we de oprichting aan van 

een Expert Center Young Talent, waarin 

zowel opleidingshoofden van universi-

teiten en hogescholen als people ma-

nagers aan bureaukant op regelmatige 

basis samenkomen om tools & services 

te ontwikkelen ten dienste van nog be-

tere opleidingen voor de studenten. En 

eerstdaags lanceren we een platform, 

waarop vraag en aanbod op het vlak 

van bureaubezoeken, stageplaatsen, 

speedating-sessies, opleidingspakket-

ten, gastdocenten en onderzoekstrajec-

ten samenkomen.

Wij hopen dat deze initiatieven – te 

beginnen met deze whitepaper – hun 

nut voor iedereen zullen bewijzen.

Johan Vandepoel 

CEO ACC

+32 2 761 19 99

johan@acc.be

Voorwoord

Deze whitepaper is een initiatief van de Raad van Bestuur van ACC, die in 

2020 een Visienota uitbracht met als ambitie de stem van de bureauwereld 

luider en duidelijker te laten klinken en proactiever de waarde van de crea-

tieve bureaus te benadrukken.

We are transformers.

De maatschappij, het consumptiegedrag, de merkbeleving en de 

mediascène zijn de laatste jaren drastisch veranderd en het is de 

ambitie van de creatieve bureaus om hun klanten in deze transitie 

te begeleiden. Creatieve bureaus zijn immers experten in het trans-

formeren van merken en bedrijven. 

Daarvoor doen ze een beroep op menselijk kapitaal: door hoog-

gekwalificeerde nieuwe profielen aan te trekken en hun mensen 
de juiste skills te geven, dwingen ze hun bestaansreden af.

Maar trekken ze de juiste profielen aan? Krijgen studenten de 

theoretische en praktijkgerichte opleiding die hen in staat stelt om 

meteen inzetbaar te zijn bij de bureaus? En worden ze daar goed 
omkaderd? Kunnen ze makkelijk doorgroeien?
Voorafgaand aan deze whitepaper organiseerde ACC, in samen-

werking met communicatiebureau Whyte Corporate Affairs, een 

enquête en een serie van World Cafés onder haar leden en com-

municatieopleidingen van Belgische hogescholen en universitei-

ten om te identificeren hoe we de kennis en verwachtingen van de 
sector, opleidingen en starters beter op elkaar kunnen afstemmen.

De whitepaper wordt opgevolgd door een serie initiatieven, die bureaus en 

scholen nader tot elkaar brengen en de wisselwerking vergemakkelijken, zo-

dat meer en beter gekwalificeerde starters de weg vinden naar de creatieve 
sector. 
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Waarom deze whitepaper?

Deze whitepaper vormt een eerste stap in een traject, samen met bureaus, 

opleidingen en starters, dat moet toelaten de instroom van jong talent, met 

de nodige kwaliteiten, naar de sector te verzekeren. Onder de vorm van dit 

document worden op basis van de resultaten van de enquête en de World 

Cafés drie aanbevelingen gedaan, ondersteund door concrete actiepunten 

voor alle partijen. Dit is dan ook een uitnodiging aan bureaus, opleidingen en 

starters om mee te werken aan de sector van morgen.

Inleiding

Communicatie heeft nog nooit zo een prominente plaats ingenomen in onze 

samenleving als vandaag. En dat is ook niet zo verwonderlijk. De wereld evo-

lueert steeds sneller en organisaties willen zich zo flexibel mogelijk aan deze 
wijzigende omstandigheden aanpassen. Dit zal de komende jaren alleen 

maar toenemen. Denk maar aan de digitale transformatie waar veel bedrij-

ven vandaag nog voor staan of de enorme maatschappelijke shift die we tij-

dens de coronacrisis in alle delen van onze samenleving voelden. Transforma-

tieprocessen zonder communicatie zijn gedoemd om te mislukken. Mensen 

zijn nu eenmaal van nature veranderings-avers. Verandering leidt onvermij-

delijk tot weerstand. Daar biedt communicatie een antwoord. Met de juiste 

aanpak, empathie en heldere boodschappen neem je als organisatie of als 

merk onbegrip, twijfel of negatieve emoties, en dus ook weerstand, weg. Zelfs 

de meest sceptische consumenten, stakeholders en werknemers kunnen zo 

ambassadeurs worden. 

Communicatie als must-have

In deze context van transformatie heeft ook het communicatievak zich her-

uitgevonden. Meer dan ooit nemen communicatiebureaus de rol op van 

businesspartners voor hun klanten. Ze begeleiden hen door veranderings-

processen en nemen consumenten, stakeholders en werknemers mee in het 

verhaal. Communicatie is niet langer een nice-to-have, het is een essentieel 

onderdeel geworden van goede bedrijfsvoering. Eén ding is zeker: ons vak 

zit in de lift. 

Om die groei te voeden, zien we bij onze creatieve bureaus een 

duidelijke roep om jong geweld met heel specifieke talenten. Men-

sen die creativiteit kunnen verbinden aan strategisch inzicht en de 

nodige assertiviteit hebben om hun klanten te begeleiden door-

heen complexe veranderingsprocessen. En net die profielen blij-
ken vandaag moeilijk te vinden of vinden nog te weinig hun weg 

naar onze sector. 
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Aanbeveling 1 | Ga voor T-shaped

“T-shaped people: deep analytical skills but also broad empathy 

toward those other skills and disciplines encountered in business” 

Tim Brown, IDEO

Creatieve bureaus ervaren vandaag moeilijkheden om talent aan te trekken 

dat over de juiste vaardigheden beschikt om te beantwoorden aan de (evo-

luerende) communicatienoden van hun klanten, zo ook op juniorniveau. De 

steeds groeiende complexiteit waarin klanten functioneren, vraagt om een 

multidisciplinaire aanpak om volledige oplossingen te bieden. Bovendien 

noodzaakt de toegenomen meetbaarheid van onze inspanningen bureaus 

om nog doelgerichter te werken. 

De experts samenbrengen om een antwoord te vinden op deze 

vragen is niet meer de oplossing. Ze spreken vaak niet ‘dezelfde 

taal’, wat samenwerking bemoeilijkt. En net die samenwerking 

moet vandaag centraal staan, want innovatie ontstaat veelal op 

het raakvlak tussen disciplines. Wanneer we het hebben over mul-

tidisciplinair samenwerken en problemen innovatief aanpakken, 

komt de T-shaped professional in beeld. De verticale balk op de 

letter T vertegenwoordigt een expertise in een specifieke materie, 
terwijl de horizontale balk de kennis buiten het primaire vakgebied 

en het vermogen om samen te werken tussen disciplines voorstelt. 

Naast technische vaardigheden - zoals vaardigheid in program-

meren of digitale skills - beschikken T-shaped mensen ook over 

cognitieve vaardigheden zoals emotionele intelligentie en creati-

viteit. Hun vermogen om bij te dragen aan een project zonder the 

big picture uit het oog te verliezen, in te springen waar nodig en 

problemen op te lossen maakt hen high-performers die een signi-

ficante impact kunnen hebben op de productiviteit en het succes 
van bureaus.
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en universiteiten werken we actief toe naar T-shaped profielen. Zo is 
het initiatief van de Arteveldehogeschool een mooi voorbeeld van 

multidisciplinariteit. Studenten Communicatiemanagement, Jour-

nalistiek en Grafische en Digitale Media vinden elkaar in Medialab 
(een alternatief voor het klassieke afstudeerproject in de drie rich-

tingen). De studenten uit verschillende opleidingen werken samen 

in een interprofessioneel team om een antwoord te vinden op een 

concrete klantenvraag (1). Dergelijke samenwerking is mogelijk on-

der verschillende formats: cases, werken aan gemeenschappelijke 

projecten, aanvullende opleidingstrajecten, …. Tijdens de master 

in de communicatiewetenschappen van de UCLouvain werken de 

studenten in een communicatiebureau twee projecten uit voor de 

strategische communicatie van echte klanten. Al acht jaar biedt de 

universiteit haar masterstudenten in het tweede masterjaar een be-

roepsinlevingsproject aan. Daarbij lopen de studenten zeven maan-

den stage in een bedrijf, waar ze een communicatie-opdracht tot 

een goed einde moeten brengen (2).

• Focus nog sterker op de vorming van T-shaped profielen. Enerzijds kan dit 
door het verder studeren te stimuleren. Professionele bachelors kunnen scha-

kelen naar een masteropleiding om hun skills-set een sterkere academische 

basis te geven. In de Artveldehogeschool bijvoorbeeld studeren maar liefst 

6 op die 10 studenten communicatiemanagement verder (3).  Bij Universiteit 

Antwerpen kunnen studenten hun kennis verbreden door voor een beperkt 

aantal studiepunten enkele vakken te kiezen uit een andere opleiding (TEW, 

taalkunde, sociologie, …). Ze bieden ook een Honoursprogramma aan voor zij 

die nieuwsgierig zijn naar meer: zij kunnen hun opleiding naar believen aan-

vullen met verbredende en verdiepende vakken (niet per sé aan UA zelf) en 

praktijkervaring opdoen middels een stage (4). Na een universitaire opleiding 

biedt een aanvullende bachelor of postgraduaat de mogelijkheid om verder 

te specialiseren. Anderzijds worden een sterk economisch begrip, inzicht in 

businessmodellen en ervaring met datamining en -analyse steeds belangrij-

ker, ook in het communicatievak. Daarom heeft Louvain-La-Neuve de optie 

web engineering ontwikkeld, met twee lessen over data-analyse (5). Starters 

in bureaus moeten de complexe situatie van hun klanten begrijpen en de im-

pact van hun campagnes kunnen meten. Deze vaardigheden moeten meer 

dan ooit een centrale plaats innemen in communicatieopleidingen.

Actiepunten 

Sector 

• Valoriseer jouw rol als bureau in de vorming van starters. Deze 

rol start in eerste instantie bij de stages van studenten. Praktijk is 

de beste leerschool. Door stagiair(e)s voldoende kansen te bieden 

en mee te nemen doorheen het volledige strategische, creatie-

ve en operationele aspect van een opdracht, geef je ze meteen 

de kans multidisciplinair te functioneren. Je krijgt zo ook de kans 

snel te evalueren of ze potentieel hebben om uit te groeien tot een 

T-shaped professional. ACC biedt daarom een geüpdatete in-

ternship toolkit aan als leidraad, met aanbevelingen op het ge-

bied van begeleiding en de opbouw van een stage. Zet boven-

dien de deur open voor contactmomenten buiten het klassieke 

stagepatroon. Het kan interessant zijn de sector te introduceren bij 

studenten in het tweede jaar of aan het begin van een master. Op 

die manier blijft de communicatiesector top of mind wanneer ze 

hun toekomst overwegen.

• Streef naar een goede mix van profielen. Over de sector heen is er een 
overgewicht van professionele bachelors bij de starters waarneembaar. De 

professionaliteit en directe inzetbaarheid van deze starters wordt duidelijk 

erg geapprecieerd bij creatieve bureaus. Toch biedt de combinatie van pro-

fielen met een brede academische basis en gespecialiseerde starters veel 
groeipotentieel voor een bureau. Streef naar een sterke mix van starters met 

een professionele en met een academische achtergrond of starters die beide 

aspecten kunnen voorleggen: een professionele bachelor, aangevuld met 

een masteropleiding of een universitaire opleiding, gevolgd door een aan-

sluitende bachelor of postgraduaat. 

Onderwijsinstellingen

• Zet in op samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen 

(hogescholen en universiteiten) én over opleidingen heen.  Door te 

bouwen op de sterktes en de complementariteit van hogescholen 
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1.

https://www.arteveldehogeschool.be/nieuws/aan-de-slag-het-medialab 

2.

https://uclouvain.be/cours-2021-lcomu2370 https://uclouvain.be/cours-2021-

lcomu2371  https://uclouvain.be/cours-2021-mcomu2115

3.

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/communica-

tiemanagement/wat-na-je-opleiding-1

4.

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-socia-

le-wetenschappen/studeren/honours-programma/

5.

https://uclouvain.be/cours-2021-lcomu2813 https://uclouvain.be/cours-2021-

lcomu2811

• Integreer stagemogelijkheden (en praktijkervaring) vroeger in 

het opleidingstraject. Zowel de starters, de bureaus als opleidingen 

zijn het erover eens dat praktijkervaring onmisbaar is in de vorming 

van studenten. Het laat hen toe te proeven van verschillende fa-

cetten van hun vak, te ontdekken welke mogelijkheden bestaan 

in de sector én – niet onbelangrijk wanneer we het hebben over 

T-shaped profielen – samen te leren werken met andere expertises.  
In het merendeel van opleidingen valt de stage in het laatste se-

mester van het traject. Dat geeft de opleidingen geen kans meer 

bij te schaven na een eerste praktijkervaring en de feedback van 

stagementors. Door vroeger contactmomenten met het werkveld 

te organiseren, komen studenten beter voorbereid aan de eind-

meet. 

Starters

• Neem ownership van jouw opleiding en vorming. Vandaag hebben stu-

denten enorm veel mogelijkheden en de vrijheid een opleidingstraject ‘op 

maat’ samen te stellen. Het is aan de studenten deze opties ten volle te be-

nutten. Heb je ambities binnen de communicatiewereld? Ga dan voor een 
brede basis die focust op maatschappelijke en economische inzichten in de 

samenleving, aangevuld met specialisatie. Combineer universitaire scholing 

met professionele bachelors of postgraduaten om je te ontwikkelen tot T-sha-

ped profiel.

• Grijp (stage)mogelijkheden aan, zowel bij een bureau als aan 

klantenzijde. Op die manier krijg je een uniek inzicht in de verhou-

ding tussen bureaus en hun klanten, de interne werking van be-

drijven en hun verwachtingen. Dergelijke ervaring geeft jou, als 

starter, een belangrijke voorsprong aan het begin van je carrière.
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Aanbeveling 2 | Zet de sector in de 
verf

“Sourcing and finding people, is the most important. 
You can’t recruit, message, or network with someone you haven’t 

found.”

Glen Cathey, SVP Randstad

Talent blijft onlosmakelijk verbonden met het succes van een bureau. Het is 

het belangrijkste ingrediënt voor een performante, wendbare organisatie die 

klaar is voor de toekomst. Willen onze creatieve bureaus zich zo goed moge-

lijk voorbereiden voor morgen, dan moet investeren in talent acquisitie één 

van hun strategische speerpunten worden. 

Starters met de juiste skills-mix vinden hun weg immers te weinig 

naar creatieve bureaus. Doorheen het voortraject van deze white-

paper bleek dat studenten en starters weinig op de hoogte zijn van 

de bureauwereld en de mogelijkheden binnen de sector. Om dit 

te behelpen wil ACC de sector meer in de verf zetten bij studenten 

en opleidingen, want onbekend is onbemind. Het aantal commu-

nicatiestudenten daalt elk jaar. Het is aan de sector om de meer-

waarde van ons vak en de variëteit van een agency-omgeving 

aan te tonen. Ook aan de opleidingen vragen we om de sector 

meer aan bod te laten komen bij studenten.

Actiepunten

Sector 

• Neem deel aan het nieuw Expert Center “Young Talent” bij ACC 

als een platform voor meer structurele samenwerking tussen de 

sector en de opleidingen. Tijdens de World Café-sessies kwam 

naar voor dat zowel onderwijsinstellingen als bureaus vragende 

partij zijn voor een diepgaandere samenwerking. Het Expert Cen-

ter moet een verbindende rol spelen tussen scholen en bureaus om 
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Onderwijsinstellingen

• Bouw mee aan een directe communicatielijn met de sector van 

communicatiebureaus. Als studenten zich niet bewust zijn van mo-

gelijke carrièrepaden en groeimogelijkheden binnen bureaus, 

kunnen ze er ook niet voor kiezen in de communicatiesector te 

stappen. Dankzij meer structurele samenwerking kan beter beant-

woord worden aan de noden van opleidingen én bureaus. Vanuit 

de opleidingen is vraag naar inhoudelijk materiaal en informatie, 

stageplaatsen en meer wisselwerking op het gebied van gastcol-

leges en bureaubezoeken. Aan bureauzijde bestaat ook een roep 

om meer structurele samenwerking. Via het nieuwe Expert Center 

“Young Talent” hebben opleidingen een directie communicatie-

lijn met het werkveld (met oog op bijvoorbeeld de organisatie van 

gastcolleges, bureaubezoeken, cases die het opleidingsprogram-

ma kunnen versterken). 

• Benut de kennis en informatie die de sector te bieden heeft in de vorming 

van jonge communicatiekrachten. Creatieve bureaus kunnen ideale part-

ners vormen om concrete businesscases of uitdagende hackatons op te zet-

ten die studenten de kans te geven hun theoretische kennis toe te passen op 

een échte opdracht.  De vele samenwerkingen tussen hogescholen en de 

Expert Centers Content Marketing en Event Marketing van ACC, waar samen 

onderzoeksprojecten worden opgezet, zijn hiervan het beste voorbeeld.

Starters

• Wees ambassadeur voor de sector! Hou als starter contact met jouw oplei-

dingsinstelling en neem bijvoorbeeld deel aan evenementen als speedda-

ting met studenten. We rekenen op jou om onze sector te vertegenwoordigen 

en jong talent warm te maken voor een carrière binnen de communicatiewe-

reld. Wie beter dan onze eigen mensen, die nog niet heel lang geleden zelf 

kozen voor een uitdagende job binnen een creatief bureau?

onder andere stages, gastcolleges, bureaubezoeken en casestu-

dies te faciliteren. Daarnaast kan dit Expert Center ook de sector 

promoten bij starters via “Young Talent Days”, naar analogie met 

de reeds bestaande initiatieven zoals The Hunt (startende com-

merciëlen en strategen), de Young Event Talent Day (startende 

projectmanagers) en CDate Night (startende creatieven).   

• Investeer in het vinden van de juiste stagiair(e)s. Bureaus moeten proac-

tief zijn, in plaats van passief te wachten tot aanvragen binnenstromen. ACC 

ontwikkelt een platform om bureaus te matchen aan de opleidingen waar-

van het curriculum het best aansluit bij hun noden en specialisatie. Dat leidt 

tot een win-winsituatie waarbij bureaus studenten aanwerven die een echte 

meerwaarde bieden aan hun werking en studenten vinden de stageplaats 

die het best aansluit bij hun educatie en ambitie. 

• Grijp elke mogelijkheid om de sector in de verf te zetten en doe 

actief aan sector branding. Communiceren op sectorniveau zal 

de diverse mogelijkheden binnen de communicatiewereld extra 

in de kijker zetten. Gebruik contactmomenten met opleidingen en 

studenten om hen de sector voor te stellen en de voordelen van 

werken in een bureaucontext in de verf te zetten. Zo zijn geen twee 

dagen dezelfde, hebben starters enorme groeimogelijkheden en 

komen ze op korte tijd in contact met een veelheid aan secto-

ren en bedrijven. Genoeg om elke student warm te maken voor 

onze sector! ACC heeft het www.fascinatingcareers.be platform 

ontwikkeld om de communicatiesector te promoten. Het platform  

wordt ter beschikking gesteld van bureaus en scholen om het naar 

eigen inzicht te delen. 

• Daarnaast kunnen bureaus een impact hebben eens de starters hun oplei-

ding achter zich laten. Bij het betreden van de arbeidsmarkt vormt de vraag 

naar ervaring vaak een obstakel voor starters. Door Young Potential Programs 

van 6 maanden te ontwikkelen of afgestudeerden een betaalde eerste werk-

ervaring aan te bieden, (bvb. een BeroepsInlevingsStage via VDAB), verlagen 

we de drempel om in de sector te stappen, eerste ervaringen op te doen en 

te ontdekken waar hun sterktes zich precies liggen.
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Aanbeveling 3 | Laat talent groeien

“You don’t hire for skills; you hire for attitude. 

You can always teach skills” 

Simon Sinek

Hoewel het belangrijk is de juiste vaardigheden aan te trekken, blijkt uit de 

World Cafés dat de creatieve bureaus ook het belang van attitude bij starters 

naar waarde schatten. In een steeds sneller bewegende wereld zijn wend-

baarheid en leervaardigheid onderdeel van een winnende formule. Dit zijn 

echter geen competenties die aan te leren zijn. Het zijn attitudes die elke po-

tentiële werknemer intrinsiek in mindere of meerdere mate bezit. 

Wanneer we het hebben over hiring for attitude, is het onderwerp 

van bedrijfscultuur niet veraf. Als bureaus flexibiliteit en wendbaar-
heid verwachten van hun werknemers, moeten ze ook een omge-

ving creëren waarbinnen deze eigenschappen ten volle tot hun 

recht komen. Bureaus moeten hun werknemers bovendien ruimte 

geven om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door na te den-

ken over op welke manier starters het best ingezet worden in een 

bureaucontext en hen niet enkel langs reeds bewandelde paden 

te sturen, wordt het meest ruimte gecreëerd voor innovatie en ver-

nieuwing. Twee sleutelbegrippen als we onze bureaus willen voor-

bereiden op morgen.

Daarnaast hebben starters ook de ondersteuning van hun werkgevers nodig 

om flexibel en wendbaar te zijn. Door de opportuniteit te geven initiatief te 
nemen of op een nieuwe manier aan het werk te gaan, en tegelijkertijd een 

vangnet te bieden wanneer pogingen niet uitpakken zoals verwacht, stimu-

leer je innovatie en transformatie binnen de werkomgeving.
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Onderwijsinstellingen

• Ontwikkel, in samenwerking met de sector, een Masterclass voor 

jonge starters in een bureaucontext. De opleidingen hebben in-

zicht in wat gebeurt in de brede sector, zowel aan klantenzijde als 

in de bureauwereld en houden de vinger aan de pols. Met de in-

put die de sector kan bieden, zijn onze onderwijsinstellingen het 

best geplaatst om een opleiding te ontwikkelen die specifiek werkt 
rond de vaardigheden en achtergrond die nodig zijn om succesvol 

te zijn in een creatief bureau. Daarnaast is de sector ook vragende 

partij voor korte modules levenslang leren voor actieve professio-

nals van verschillende niveaus van senioriteit.

In de specifieke context van een creatief bureau denken we vooral 
aan de ontwikkeling van vaardigheden als persuasieve communi-

catie en presentatietechnieken, specifieke digitale tools, bedrijfs-
management en emerging communicationtechnologies. 

Starters

• Geef actief aan waar jouw sterktes liggen en wees vragende partij om vaar-

digheden te ontwikkelen die je nog niet hebt. Groeien binnen een bureau 

vraagt in veel gevallen dat je, naast specialistische vaardigheden, ook al-

gemene vaardigheden ontwikkelt. Dus het is belangrijk niet alleen te werken 

aan jouw creative design of copywriting, maar ook een helicopterview te 

ontwikkelen, de business van jouw klanten te begrijpen en jouw leiderschaps-

kwaliteiten te tonen. 

• Je bent afgestudeerd, maar niet uitgestudeerd. Een diploma is 

de springplank die je nodig hebt om jezelf in de sector te lanceren. 

Maar vergis je niet: wil je doorgroeien in een bureau, dan moet je 

jezelf permanent blijven bijscholen om up to date te blijven in een 

sterk veranderende sector. Blijf nieuwsgierig! Levenslang leren kan 

natuurlijk onder de vorm van ‘on-the-job’ leren, maar investeer ook 

in aanvullende opleidingen of neem tijd om vakliteratuur te lezen. 

ACC biedt een breed pakket van opleidingen aan in zijn ‘brainery’. 

 

Actiepunten

Sector 

• Breek de muren tussen traditionele silo’s binnen een creatief bureau af. Star-

ters met een T-shaped profiel zijn vragende partij voor een holistische aanpak 
en laten zich niet makkelijk in het hokje duwen van creatieven, accounts of 

strategen. Zo is creativiteit niet enkel een vereiste voor creatieven. Accounts 

en strategen moeten ook een stevige dosis creativiteit aan de dag kunnen 

leggen om out of the box te denken, of klassieke denkpatronen te doorbre-

ken. Deze transversale manier van werken, op projectbasis, kan bijvoorbeeld 

getest worden met een projectteam op een specifieke pitch of project. 

• In dezelfde zin: herevalueer de functietitels binnen een bureau. 

Dit traject toonde dat er nood is aan T-shaped profielen, starters 
die in staat zijn strategisch advies te combineren met creatieve 

ideeën om klanten te begeleiden doorheen complexe transfor-

matieprocessen. Als bureaus dergelijke verwachtingen stellen, vol-

doet een titel als Accountmanager of Creative niet meer. De titel 

van Communication Consultant dekt de lading van dergelijke jobs 

bijvoorbeeld wel. Deze oefening moet worden gemaakt binnen 

elke specifieke bureaucontext.

• Let op jong talent niet te snel te verbranden. Een bureau-omgeving wordt 

gekenmerkt door een snel tempo en een hoge werkdruk. Probeer starters 

voldoende ruimte en tijd te geven om zich te ontwikkelen en valoriseer de 

vaardigheden en frisse blik die zij het bureau kunnen binnenbrengen. Voor 

een bureau zijn mensen het belangrijkste kapitaal. Waak er dus over dat je 

een duurzame werkgever bent. Definieer de missie en visie van je bureau en 
zorg ervoor dat elke werknemer deze kent. Zorg ervoor dat starters niet enkel 

een uitdaging vinden bij je bureau, maar ook een helpende hand op de juiste 

momenten. Het is aan het bureaumanagement om een omgeving te creë-

ren waarin starters verantwoordelijkheid kunnen opnemen en initiatief durven 

nemen, maar de cultuur toelaat om aan de alarmbel te trekken en hulp te 

vragen wanneer nodig. 
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discipline is. Een politicus, 

een viroloog of bedrijfslei-

der is niet per definitie een 
goede communicatiestra-

teeg. Daarom moeten bij 

elke belangrijke beslissing 

op economisch, cultureel en 

maatschappelijk vlak onze 

experten mee aan tafel zit-

ten. Zij moeten erover waken 

dat beslissingen niet alleen 

genomen worden maar ook 

begrepen, aanvaard en 

toegepast worden door alle 

mensen, in al hun diversiteit. 

Ons inlevingsvermogen en 

onze creativiteit maken het 

verschil tussen top of flop. 

Werk genoeg aan de winkel dus. Maar 

om deze kloof x3 te overbruggen kun-

nen we niet elk in onze eigen hoek 

blijven aanmodderen. Communicatie-

scholen, bureaus en professionals moe-

ten hun krachten bundelen om meer 

gewicht in de weegschaal te werpen 

bij de overheid en in het bedrijfsleven. 

Meer gewicht betekent niet alleen be-

ter samenwerken met elkaar maar ook 

een verbindende rol spelen tussen alle 

andere disciplines.    

             

Kan communicatie de wereld redden? 
Jazeker!

Marc Fauconnier 

Voorzitter ACC

Nawoord

Een whitepaper is per definitie een startschot. Nu de pijnpunten zijn blootge-

legd en de aanzetten tot oplossingen gegeven zijn, begint het echte werk. 

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als communicatiebureaus en 

onderwijsinstellingen om de kloof te overbruggen, niet op één maar op drie 

fronten. 

De eerste kloof gaapt tussen ons protagonisten, onderwijs en 

werkveld. Onze gesprekken waren tot voor kort te sporadisch en 

te anekdotisch. Veel verder dan contacten over stageplaatsen en 

gastsprekers kwamen we meestal niet. Laten we na vandaag de 

ingeslagen weg verder bewandelen door minstens jaarlijks een 

structureel overleg te organiseren, al was het maar om de hier 

aangereikte oplossingen samen op te volgen en indien nodig bij 

te sturen. Maar ook om nieuwe uitdagingen te herkennen die van-

daag nog onder de oppervlakte bleven. Het communicatie-vak is 

vragende partij naar beter voorbereide talenten en het onderwijs 

heeft alle belang bij een florissante sector die mooie toekomstkan-

sen biedt aan de studenten. 

De tweede kloof die we samen moeten dichten ligt tussen de linker- en rech-

terhersenhelft van het communicatie-vak. Rechts zitten de creativiteit en 

beleving die communicatie-professionals een groot concurrentieel voordeel 

geven in de kennismaatschappij. Maar laten we onze linkerhersenhelft - de 

ratio- ook niet verwaarlozen. Analytische skills zijn razend belangrijk om als 

communicatie-experts ernstig genomen te worden in het tijdperk waarin nul-

len en enen de plak zwaaien. ‘Data intelligence’ is ons toegangsticket tot de 

digitale economie. Als er één vak is dat de kloof tussen analyse en creativiteit, 

tussen cijfers en emotie kan dichten is het wel het onze. Laten we daar meteen 

werk van maken, zowel in de opleidingen communicatie als in de dagelijkse 

missies voor onze klanten. 

De derde kloof is meteen ook de meest ambitieuze om te over-

bruggen, die tussen communicatie en de decisionmakers. De 

politieke aanpak van de pandemie heeft ons geleerd dat com-

municatie nog steeds een ondergewaardeerde en onderbenutte 
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Voor de onderwijs instellingen:

Ann Van Damme   Thomas More

Anne-Marie Cotton  Artevelde Hogeschool

Annette Hohner    Karel De Grote Hogeschool
Ben Caudron   Erasmus Hogeschool Brussel 

Daphnée Boizar   EPHEC

Didier Ackermans   IHECS

Elise Le Moing-Maas  IHECS

Esther Van Tilburg   Artevelde Hogeschool

François Lambotte  UCL

Katrien Maldoy   Uantwerpen
Liselot Hudders   UGent

Tim Smits    KUL

Voor de bureaus:

Amélie Putmans    Wavemakers

Bram Cappaert   Prophets

Bruno Leyssens   RCA

Catherine De Block  FamousGrey

David Grunewald   Havas Brussels

Dimitri Mundorf   LDV United

Emmanuel Goedseels  Whyte Corporate Affairs

Evert Van den Broeck  Wunderman Thompson

Francis Lippens   FamousGrey

Joris Joosten   Hotel Hungaria

Lisa Cipers   Ogilvy Social.Lab

Louis Gheysens   Air Brussels

Malik Azzouzi   Mountainview

Sophie Steyaert   TBWA

Tanguy Georis   Serviceplan

Wouter Van Den Herreweghen BBDO

Met dank aan:

Onze eerste dank gaat naar de Raad van Bestuur van ACC, die op basis van 

de Visienota 2020 van haar Voorzitter, Marc Fauconnier, het initiatief nam om 

een kwantitatief onderzoek te lanceren bij werkgevers en jonge werknemers 

bij de ACC-leden en vervolgens opdracht te geven voor een grootscheeps 

kwalitatief onderzoek bij 10 vooraanstaande Hogescholen en Universiteiten in 

samenwerking met 16 bureaumanagers.

Vervolgens willen we het Corporate Affairs-bureau Whyte bedan-

ken voor de ganse opzet en begeleiding van het traject, inclusief 

de organisatie en aansturing van de World Cafés, het uitschrijven 

van de whitepaper en de begeleiding van de communicatie om-

trent de publicatie van de whitepaper.

En tot slot een speciaal dankwoord aan de deelnemers aan de World 

Cafés, die in volle corona-lockdown periode hun tijd en inzchten ter beschik-

king hebben gesteld van dit initiatief en dankzij wie we onze aanbeveling nu 

met trots en vertrouwen kunnen voorstellen aan de ganse markt.
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Over Whyte Corporate Affairs:

Whyte Corporate Affairs is een toonaangevend Belgisch consul-

tancybedrijf, gespecialiseerd in corporate affairs. Hun experts 

bieden advies en ondersteuning in corporate communicatie en 

public affairs. Hun expertisedomeinen zijn media- en influencer-
relaties, public affairs, crisiscommunicatie en issues management, 

interne communicatie en change management, financiële com-

municatie en investor relations. In alles wat ze doen, vertrekken ze 

van onderbouwde inzichten en doorgedreven analyse.

Over ACC:

De Association of Communication Companies is de koepel van de 155 be-

langrijkste Belgische creatieve communicatiebureaus. Haar doel is om de 

creatieve bureaus te versterken in hun individuele ambities en ze te vereni-

gen in hun collectieve belangen. Met als missie de toegevoegde waarde van 

haar leden te versterken, te promoten en te verdedigen bij (toekomstige) me-

dewerkers, klanten, overheden, pers en publiek.

www.acc.be


