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Het takenpakket van Therèse van den
Abeelen – van huis uit bedrijfspsychologe
en voorheen marketeer en human re-
sources manager bij Unilever – is breed
en varieert van media en consumentenre-
laties tot marketing, issuemanagement
en interne communicatie.
“Enerzijds heb ik te maken met puur Bel-
gische aangelegenheden, anderzijds ver-
taal ik internationaal beleid naar lokale
activiteiten”, vertelt ze. Zo bevindt Unile-
ver zich op dit moment midden in een
reorganisatie waarbij de verschillende
business units worden samengevoegd tot
één werkorganisatie. Dat heeft ook lokaal
zijn weerslag. “Interne communicatie is
onder zulke omstandigheden cruciaal.”

Daarnaast zijn er lopende zaken, zoals
sponsoractiviteiten en het onderhouden
van contacten met de lokale pers. “Ik
zorg voor persberichten en medialijsten
en als journalisten behoefte hebben aan
extra informatie verwijs ik ze door naar
de juiste persoon.”

Issueteams
Enkele jaren geleden heeft Unilever inter-
nationale issueteams opgericht, waarin
vertegenwoordigers uit diverse landen
gezamenlijk vaststellen hoe Unilever zich
moet opstellen in zaken als overgewicht,
voedselveiligheid of maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Van den Abeelen
vindt dit een goede ontwikkeling: “Unile-
ver was vroeger sterk naar binnen ge-
richt, maar stelt zich de laatste jaren
steeds opener op. Hierdoor bouwen we
beter relaties op met onze stakeholders,
gebaseerd op vertrouwen.” 
Actueel is de wereldwijde introductie van
de Knorr Vie-brand, die de bedrijfsmissie
‘bring vitality to life’ moet ondersteunen.
“Geleidelijk aan komen alle Unilever-
producten in het teken van vitaliteit te
staan, zowel qua samenstelling als wat

betreft de communicatie er omheen. Wij
moeten deze boodschap lokaal uitdra-
gen, zowel naar externe relaties als naar
het eigen personeel.”

Vitality challenge
Het succes van het vitaliteitproject hangt
volgens Van den Abeelen voor een be-
langrijk deel af van de eigen medewer-
kers: “Willen we een eenduidige bood-
schap naar buiten brengen, dan moet
iedereen de vitaliteitgedachte tussen de
oren hebben. Daarom zijn we nu het gan-
se kantoor aan het herinrichten met
nieuwe kleuren, iconen en producten.
Ook organiseren we ‘vitality challenges’
waarbij medewerkers hun conditie kun-
nen testen en een ‘good for you’-pro-
gramma volgen, zodat ze ervaren wat
vitaliteit inhoudt. Daarnaast verspreiden
we informatie over de voortgang van het
project via intranet en helpen we mensen
balans te vinden tussen werk en privé.
Mensen kunnen hier op de locatie bij-
voorbeeld bioscoopkaartjes kopen en via
een internet-provider bloemen bestellen
of een oppas regelen.
Van den Abeelen vindt dat ze veel bewe-
gingsvrijheid heeft: “We moeten ons
houden aan internationaal vastgestelde
logo’s en uitgangspunten voor communi-
catiebeleid, maar we bepalen de invul-
ling ervan zelf, zoals de omgang met con-
sumenten en het vertalen en verspreiden
van nationale persberichten.”
Vrijheid op lokaal niveau vindt ze essenti-
eel, omdat elk land er zijn eigen doel-
groepen, marktspelers en tradities op na
houdt. “Zo heerst er tussen bedrijven en
vakbonden in België nog vaak een wij/zij-
cultuur, terwijl in Nederland meer over-
leg plaatsvindt. Daar moet je op inspelen
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‘Niet in je kantoor blijv

Therèse van den Abee-
len, Unilever België: “Je
moet veel mensen spre-
ken en zien te overtui-
gen, zodat ze zelf ook
de behoefte voelen om
te veranderen.” 
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met intensief contact en informatie-uit-
wisseling.” Ook tv-campagnes worden
aangepast aan het land waar zij op de
buis komen. “Een Portugese reclame
waarin mensen Ice-Tea drinken op een
zonnig terras kunnen we in België niet
zomaar overnemen omdat het klimaat en
de sfeer hier anders zijn. In de Belgische
campagne focussen wij daarom meer op
indoor-activiteiten.”

Echte vrouwen
Ondanks de lokale verschillen bestaat er
tussen de communicatiemensen interna-
tionaal genoeg kruisbestuiving. “We on-
derhouden intensief contact en leren veel
van elkaar, bijvoorbeeld over hoe je con-
sumentenevenementen organiseert, wat
de beste schappositie in de winkel is en
welke campagnes aanslaan. Zo willen we
de Nederlandse actie van Etos, waarbij
eigen personeel iets vertelt over een pro-
duct, internationaal doorvoeren. Het cas-
ten van ‘echte vrouwen’ blijkt een succes-
vol concept.”
Het internationale karakter vindt de com-
munication leader een boeiende kant van
haar werk, maar het leukste vindt ze het
contact met mensen.“ Ik geef graag in-
formatie op de juiste manier en op het
juiste moment door aan anderen, of het
nu gaat om journalisten of eigen mede-
werkers.” Soms vindt ze het lastig dat ze
geen baas is over haar eigen agenda.
“Plots kan een gerucht of bericht veel
media-aandacht krijgen. Dan ben ik de
hele dag druk met interviews en kom ik
aan mijn andere werk niet meer toe.
Gelukkig zijn er nu veel journalisten met
vakantie, dus kan ik rustig de tijd nemen
voor dit gesprek”, lacht ze.
Ze bekent dat ze de contacten met de
pers in het begin spannend vond: “Je
weet immers niet hoe journalisten met de
informatie omgaan. Dat bleek achteraf
reuze mee te vallen. Waar het om draait
is dat je kennis van zaken hebt.”
Flexibiliteit, initiatief en goede communi-
catievaardigheden zijn volgens Van den
Abeelen onmisbaar voor haar functie. “Je
moet precies weten wat er intern reilt en
zeilt en je mensen goed kennen. Niet al-
leen qua functie, maar ook wat betreft
opleiding, ervaring en persoonlijkheid,
zodat je weet of je ze kunt inschakelen
voor een interview of bij andere commu-
nicatieactiviteiten.”

Stap voor stap
Een goede communication leader is bo-
vendien in staat binnen de organisatie

draagvlak te creëren voor interne veran-
deringen. “Je moet veel mensen spreken
en zien te overtuigen, zodat ze zelf ook
de behoefte voelen om te veranderen.
Belangrijk is dat de communicatie niet te
veel top-down plaatsvindt, maar dat
mensen van hogerop respons krijgen op
hun ideeën. Veranderingsprocessen
moeten bovendien stap voor stap plaats-
vinden. Grote campagnes zijn slechts
momentopnames en hebben geen blij-
vend effect.”
Niet alleen de interne contacten, ook het
externe netwerk vergt onderhoud. “Je
moet een band creëren met de media en
proactief met ze samenwerken. Ik doe
dat door journalisten te voorzien van hel-
dere persberichten en fact sheets en ze
zonodig door te verwijzen. Ook wijs ik ze

er op dat ze bij het weergeven van nieuws
niet zomaar in het wilde weg moeten
schieten, maar dingen in perspectief
moeten plaatsen. Een productiefout is
bijvoorbeeld lang niet altijd de schuld
van de fabrikant”, vertelt ze.

Gezond verstand
Van den Abeelen kan in haar huidige
functie veel kennis en ervaring van vroe-
ger gebruiken. “Ik werk al vijfendertig
jaar bij Unilever en heb inmiddels een
uitgebreid netwerk opgebouwd. In mijn
marketing- en HR-functies was ik veel
bezig met het informeren van anderen en
dat is als communication leader niet
anders.”
De Belgische werd echter niet alleen om
haar kennis en ervaring gevraagd voor de
functie. “Ik schijn vitaliteit uit te stralen
en dat past natuurlijk goed binnen de
vitaliteitgedachte”, grinnikt ze. “Maar”,
voegt ze er bescheiden aan toe, “eigen-
lijk draait het in het communicatievak
vooral om gezond verstand.”
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‘Het casten van ‘echte vrouwen’ blijkt
een succesvol concept’
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