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Zoals u weet is het college van burgemeester en wethouders volop bezig met de voorbereidi|gen
van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein die per 1 januari 2015 een feit zijn. Ejeze
decentralisaties hebben verregaande gevolgen voor een ieder in onze samenleving op Goeree-
OveKlakkee. Om deze reden besteden we zorgvuldig aandacht aan de communicatie rondom
deze veranderingen. Daarvoor is een communicatieplan opgesteld. 1
l
In het communicatieplan wordt (beknopt) aangegeven welke communicatiestrategie we gebruiken,
welke doelgroepen onderscheiden kunnen worden en welke communicatiemiddelen we inzértten
voor welke doelgroep. Het communicatieplan dient als een handboek voor interne medewerkers
en wordt u hierbij ter kennisname aangeboden.
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
De gemeenten worden de spil in het sociale beleid.
Het huidige kabinet initieert een reeks nieuwe decentralisatieopgaven. Het roer moet om. Om-
dat de structuren rondom zorg niet voldoen, omdat het maatschappelijk denken anders gewor-
den is, maar zeker ook omdat er bezuinigd moet worden. Het Rijk gaat niet Ianger uit van het
principe zorgen voor'. Dit wordt: waar nodig ondersteunen van de eigen mogelijkheden. Het
zorgen dat' iedere burger in de samenleving kan deelnemen.
Nog nooit eerder zijn zoveel taken tegelijkedijd overgeheveld. Het kabinet kiest voor het over-
hevelen van deze taken naar de gemeente, omdat die dichter bij de burger staat. De gemeente
i
kan daardoor doelmatiger en beter op de behoefte van de burger inspelen. In alle decentralisa-q
ties komt terug dat de samenleving en de individuele burgers meer op hun verantwoordelijkheid
en eigen kracht aangesproken moeten en gaan worden. Hiermee wordt de met de Wet maat-
schappelijke voorzieningen ingezette weg verder ingeslagen. We moeten met z'n allen groeien
van een verzorgingsstaat naar een padicipatiemaatschappij. De impact van het loslaten van he't
idee van de verzorgingsstaat is, met name voor burgers, enorm. Om die reden heeft de ge-
meente Goeree-ove|lakkee zich voorbereid op de grote veranderingen door een overkoepe-
lende visie op het sociale domein te on|ikkelen. Deze visie is van toepassing op het gehele
sociale domein en tegelijkedijd op de implementatie van de transities en de implementatie van
de Padicipatiewet.
Communicatie over deze veranderingen naar alle betrokkenen is van groot belang. Het gebruik
van de visie is daarbij essentieel, omdat deze het uitgangspunt van de gemeente Goeree- '
Ove|lakkee helder verwoord.
Door de Wmo-adviesraad is aandacht gevraagd voor een zorgvuldige communicatie naar de
inwoners van Goeree-ovedlakkee. De gemeente heeft daarop toegezegd veranderingen in het
sociale domein zorgvuldig naar inwoners te communiceren. De Wmo-adviesraad bestaat uit
dertien vedegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de gemeente Goeree-
OveKlakkee met een onafhankelijke voorzitter. De adviesraad is bevoegd om gevraagd en on-
gevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W over de prestatievelden
waarop de gemeente in het kader van de Wmo actief beleid voert.
Het doel van dit communicatieplan is om op beknopte wijze voorzetten te doen voor communi- E
catie rondom de veranderingen in het sociale domein. Het is niet mogelijk om op korte termijn,
met nog zo veel onduidelijkheden in wet- en regelgeving, een volledig alles omvattend commu-
nicatieplan voor meerdere jaren op te stellen. Dit communicatieplan gaat dan ook vooral over
het proces van beleidsontwikkeling en over het creëren van betrokkenheid, draagvlak en posi-
tieve stimulans.
à
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Hoofdstuk 2 - Communicatievraagstuk
2.1. Communicatieaanpak algemeen
De Iandelijke overheid maakt de gemeenten veran|oordelijk voor de drie decentralisaties. Te-
vens worden minder financiële middelen beschikbaar gesteld. Om ervoor te zorgen dat ieder-
een toch in de gelegenheid wordt gesteld mee te blijven doen aan de samenleving, ondanks
eventuele beperkingen, moeten we anders gaan denken en werken. Het aanbodgericht werken
moet plaats maken voor vraaggericht werken. In dit veranderingsproces is aandacht voor de
menselijke kant daarom onmisbaar. Door goede inzet van communicatie (mensen en middèlen)
is het proces te versoepelen en te versnellen.
Veel zaken rondom de drie decentralisaties zijn nog in voorbereiding, een aantal zaken zijn nog
onduidelijk. Dit geldt voor alle betrokkenen, ook voor de gemeente zelf. Om die reden zoeken
we in dit communicatieplan aansluiting bij het voor de drie decentralisaties ingerichte proces.
Zodra er in het proces concrete inhoudelijke keuzes worden gemaakt, wordt de inhoud van de
communicatieboodschap bepaald. Ondanks dat we in dit plan nog geen duidelijkheid kunnen
bieden over hoe de communicatieboodschap er precies uit zal gaan zien (dit is immers afhanke-
lijk van inhoudelijke keuzes), is op basis van de visie al wel een kernboodschap geformuleerd.
Zie hiervoor hoofdstuk 5.2.
Daarnaast biedt het plan handvatten over welke communicatiemiddelen voor welke specifieke
doelgroepen kunnen worden ingezet op welk moment. Deze informatie is terug te vinden in de
communicatiematrix in hoofdstuk 7.4.
2.2. Visie op decentralisaties
De gemeente Goeree-oveKlakkee heeft een visie op de inrichting van het sociale domein. Deze
visie is vastgelegd in het document 'Visie op de inrichtinc van het sociale domein op Goeree-
OveKlakkee', citaat bladzijde 30-31:
Goeree-oveKlakkee heeft de ambitie zich te on|ikkelen tot een economisch vitaal eiland dat
onderwijs, werk en kansen biedt op maatschappelijke padicipatie voor een ieder en dat authen-
tiek en aantrekkelijk is voor bewoners, bezoekers en bedrijven.
We streven naar een maatschappelijk betrokken samenleving op Goeree-oveKlakkee waarin
we omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar, een inclusieve samenleving. De eigenschappen
van het eiland bieden kansen voor het eiland. Zo wordt de veran|oordelijkheid voor kwetsbare
groepen breed gedeeld. Het welbevinden van de inwoners en deelname aan het sociale ver-
keer staan hoog in het vaandel.
De sterke binding (via verenigingen en kerkgenootschappen) is een kracht en een kans voor
Goeree-ovedlakkee op het sociale domein. Met het oog op de kwetsbare groepen en de bezui-
nigingen bij overheid, zorg- en maatschappelijke instellingen, is de ve|achting dat de komende
jaren het beroep op vrijwilligers zal toenemen.
Bij de drie decentralisaties zal de regie bij de gemeenten Iiggen, zowel om de transitie in goede
banen te Ieiden, als de uitvoering optimaal te Iaten verlopen. Gemeenten zijn het best in staat
om de ondersteuning dicht bij de burger te organiseren en maatwerk te (Iaten) Ieveren. De drie
decentralisaties kennen elk hun eigenheden en tempo van implementatie. Desalniettemin is een
integrale benadering wenselijk, immers op een groot aantal thema's verschillen de drie decen-
tralisaties niet veel van elkaar. De focus komt op prestaties en minder op protocollen te Iiggen.
De doelgroepen betreffen allen kwetsbare mensen die in meer of mindere mate niet zelfred-
zaam zijn. Het uitgangspunt van de gemeente en haar partners is dat iedereen (naar vermogen)
meedoet en dat het gaat om het versterken van de burgerkracht. Dat betekent dat de mogelijk-
heden van de cliënt centraal staan, niet de beperkingen. Er zal ruimte zijn voor diversiteit in on-
dersteuning van de doelgroeplen), waarbij het versterken van eigen kracht en bevorderen
4
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van de inzet van het sociaal netwerk van de doelgroep voorop staat. De ondersteuning is daar-
oj-e|n miç|dvl |-n.gppp4pql gp-|içh,- - - . . - - .--.- -. - -
De vlsle van de gemeente ten aanzlen van de toegang en de dienstverlening is de realisatie
van één centrale Iocatie in combinatie met dienstverlening in de eijen woon- of werkomgeving
van de doelgroep. Laagdrempeligheid gaat daarbij voor nabijheid. De Iogica en de mogelijkhe-
den van de cliënt zijn het vedrekpunt. De gemeente zal samen met padners en doelgroepen de
burger-logica verder verkennen. De Iogica zal zich concentreren rondom de thema's werk en
inkomen, maatschappelijke padicipatie, opgroeien en opvoeden en zorg. Het uitgangspunt bij
de dienstverlening is dat de burger in beginsel veran|oordelijk heeft voor zijn eigen Ieven en
dat deze - in eigen kracht - maximaal zijn talenten aanwendt om te kunnen meedoen in de sa-
menleving. De ondersteuning moet dichtbij, flexibel, toegankelijk en integraal zijn en bij voor-
keur tijdelijk van aard.
Voor de uitvoering is de gemeente sterk afhankelijk van haar ne|erkpadners: zorgaanbieders,
scholen, welzijnsinstellingen, kerkgenootschappen en vrijwilligers. Dit betekent dat deze pad-
ners - naast de primaire veran|oordelijkheid van de ouders - mees dan voorheen een verant-
woordelijkheid krijgen en de overheid een terugtredende rol zal gaan spelen.
De regierol van de gemeente zal in de praktijk moeten inhouden: het realiseren van de samen-
hang binnen het lokaal sociaal beleid en met de aanpalende beleidsgebieden, het realiseren
van optimale burgerbetrokkenheid en samenhang en het optimaliseren van de synergie tussen
uitvoeringsorganisaties die in ketens samenwerken.
De nieuwe gemeente Goeree-ovedlakkee ontwikkelt zich tot een faciliterende organisatie die
de basis op orde heeft en on|ikkelingen mogelijk maakt door samenwerking met externe part-
ners en daarbij afspraken maakt over |nanciering en bekostiging.
2.3. Drie decentralisaties
Het gaat om drie belangrijke decentralisaties, die we vooral niet Ios maar in samenhang met
elkaar moeten zien. Het gaat om een ingrijpende verandering van het sociale beleid en de uit-
voering ervan. De drie decentralisaties gaan in per 1 januari 2015.
2.3.1. Decentralisatie Jeugdzorg
De ambitie van het kabinet is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwik-
kelen en naar vermogen meedoen. In eerste instantie zijn ouders hiervoor veran|oordelijk. Zij
delen die taak met medeopvoeders zoals Ieerkrachten, peuterspeelzaalleidsters en groepslei-
ders in de buitenschoolse opvang. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet
het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren: 'Geen kind buiten spell'
Het stelsel moet eenvoudiger. De gemeenten krijgen de veran|oordelijkheid voor alle zorg
voor jeugd. Hierdoor wordt een integrale aanpak van jeugdhulp makkelijker gemaakt.
2.3.2. Decentralisatie AWBz-begeleiding naar Wmo
Het beleid van het kabinet is erop gericht om (zorgltaken in samenhang met andere beleidster-
reinen zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De gemeenten zijn nu al veran|oordelijk
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daarvoor het eerste aanspreekpunt
voor inwoners die vragen hebben over padicipatie en zelfredzaamheid.
Inwoners die thuis wonen en een matige of zware begeleidingsvraag hebben krijgen deze bege-
Ieiding niet meer vanuit de AWBZ. Deze begeleiding is door de jaren heen steeds verder uitge-
breid en nu niet meer efficiënt georganiseerd en daardoor te duur.
2.3.3. Padicipatie
Het kabinet wil dat zo veel mogelijk mensen economisch zelfredzàam zijn. Mensen die nu nog
gesubsidieerde arbeid verrichten of met een uitkering thuiszitten, moeten zo veel mogelijk regu-
Iier aan het werk. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Padicipatiewet, die per 1 januari 2015
in werking treedt.
i
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Hoofdstuk 3- Communicatie aanpak
3.1. Communicatiedoelgroepen
Deze veranderingen in werkwijze Ieiden tot een andere verdeling van taken en veran|oorde-
Iijkheden tussen burgers, gemeente en maatschappelijke- en zorginstellingen. De verhouding j
tussen gemeente en burger verandert ook. Van recht op voorzieningen naar onderzoek van het
probleem en ondersteuning bij zelfredzaamheid betekent een grote omslag in het denken en 1
doen - niet alleen in het denken en doen van inwoners (cliënten en niet-cliënten) maar ook van i
professionals van maatschappelijke- en zorgorganisaties, van bedrijven en van gemeenteamb-'
!
tenaren.
!
Als doelgroepen kunnen we onderscheiden:
1. Inwoners van de gemeente Goeree-oveKlakkee, algemeen
2. Inwoners van de gemeente Goeree-oveKlakkee, specifiek: Onder de doelgroep 'inwoners
specifiek' vallen probleemkinderen en jongeren, cliënten (met matige of ernstige beperkin- :
en), WsW'ers (mensen met arbeidsbeperking), werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, i
9
mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Uitvoerende professionals (partners en algemeen) en hun cliëntenraden .
4. Pers
5. Wmo-adviesraad
6. Gemeenteraad Goeree-ove/lakkee
7. College gemeente Goeree-oveKlakkee
8. Ambtenaren gemeentebreed
9. Uitvoerende ambtenaren', beleidsmedewerkers en consulenten
Lokale media worden in dit communicatieplan gezien als middel om de boodschap over te
brengen. Daarmee is de media tevens een doelgroep, maar deze wordt niet als aparte doel-
groep beschreven in dit communicatieplan. In hoofdstuk 6 worden de communicatiemiddelen
nader toegelicht.
3.2. Communicatie uitgangspunten
3.2.1. Visie op decentralisaties
De visie zoals beschreven in het document visie op de inrichting van het sociale domein op
Goeree-oveKlakkee' vormt de basis voor het communicatieproces. In alle communicatie uitin-
gen dienen de speerpunten uit de gemeentelijke visie en tevens de overkoepelende thema's uit
het coalitieakkoord (zie hiervoor hoofdstuk 4) als uitgangspunt genomen te worden. Ter onder-
steuning van het vedalen van de speerpunten werkt de gemeente samen met de partners op
het eiland de speerpunten nader uit in ëxpedteams. Er zijn vier expedteams, te weten:
I
1. Eigen- en Burgerkracht (versterken eigen initiatief, ruimte aan civiel society, mogelijke I
rol vrijwillige organisaties (waaronder kerken). 1
2. Gekanteld werken (ondersteuningsstructuur, frontliners, wijziging werkwijze).
3. Signalering, toegang en zorgcoördinatie (keukentafelgesprek, Iocatie, integraliteit, le-
en ze-lijns ondersteuning).
4. Samenwerking en opdrachtgeverschap (subsidie, aanbesteding, inkoop, veran|oor-
ding).
3.2.2. Tijdig, volledig en op maat
Communicatie speelt een belangrijke rol in het proces om de dialoog op gang te brengen, be-
Ianghebbenden te betrekken en een verandering in denken en handelen teweeg te brengen.
Het strategisch inzetten van communicatie heeft als doel om de betrokken doelgroepen tijdig,
volledig en op maat te informeren over de op handen zijnde veranderingen. Hierbij geldt als
speerpunt dat de doelgroepen zo mogelijk betrokken worden bij het implementatieproces en
waar mogelijk geënthousiasmeerd worden.
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3.2.3. Padnerschap
De gemeente kan de nieuwe sociale infrastructuur en de hieruit voodvloeiende communicatie
niet alleen vormgeven. Dit doet zij samen met haar padners, professionals en burgers. Door
aandacht te hebben voor dialoog en interactie (burgerpadicipatie) en genoemde padijen te be-
trekken bij de beleidskeuzes kunnen de drie decentralisaties met succes worden ingevoerd en :r
gecommuniceerd naar de achterban van padners. De inzet van de expedteams voor de uitwer=
king van de ijkpunten van de visie op het sociale domein maken hier onderdeel van uit. Daar-
naast wordt per decentralisatie een klankbordgroep ingezet waarin, net als in de expedteams,
diverse spelers uit het veld deelnemen. Deze klankbordgroep krijgt in ieder geval alle formele
beleidsdocumenten toegestuurd, voordat deze bestuurlijk vastgesteld worden. Leden van de
klankbordgroep kunnen dan op het document reageren. Deze inbreng gaat mee naar het colle-
ge van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarnaast kunnen de leden van de
klankbordgroep bijeen geroepen worden als er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden die
niet behandeld worden in de verschillende expedgroepen.
3.2.4. Gedragsbe'l'nvloeding
Het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en de integrale aanpak van problemen door
de gemeente zijn beleidsuitgangspunten die een andere houding en gedrag vereisen van alle
betrokken partijén - van inwoners en cliënten, van gemeenteambtenaren en van professionals
uit maatschappelijke en zorgorganisaties. De communicatie is daarom mede gericht op ge-
dragsbe'l'nvloeding. Daarbij Iigt de nadruk op gewenst gedrag, op zo'n manier dat mensen zich
kunnen identificeren met degenen die het voorbeeldgedrag vertonen. Het voorbeeldgedrag
wordt de norm. Dit gegeven is belangrijk bij het formuleren van boodschappen.
3.2.5. Taalniveau
Gezien de complexiteit van de veranderingen (drie decentralisaties) en de doelgroep is het van;
belang dat bij de communicatie over de gevolgen van deze veranderingen het taalniveau is af-
gestemd op de doelgroep.
3.2.t. Begrip tonen voor emoties
Zowel medewerkers van de gemeente zelf, als cliënten en professionals van uitvoerende orga- .
nisaties kunnen te maken krijgen met nadelige gevolgen van de veranderingen,' mogelijk maken
ze zich daar bij voorbaat zorgen over. Het is belangrijk dat de gemeente begrip toont voor deze
emoties en ze benoemt. Maar tegenover de mogelijke verliespunten staat ook winst door kwali-!
E
teitsverbetering' ook dat aspect verdient aandacht. .
1
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Hoofdstuk 4 - Communicatie in relatie tot overkoepelende thema's
In het geheel van veranderingen in het sociale domein die gericht zijn op meer zelfredzaamheià
van inwoners, hanteert de gemeente Goeree-ove|lakkee vier uitgangspunten: Eigen- en Bur-
gerkracht van inwoners, gekanteld werken voor professionals, signalering, toegang en zorgco-
ordinatie en samenwerking en opdrachtgeverschap. We noemen deze uitgangspunten de over-
koepelende thema's. Deze overkoepelende thema's zijn de uitgangspunten in de communicatie
over de decentralisaties: ze bepalen immers de manier waarop de nieuwe taken worden uitge-.
voerd.
4.1. Eigen- en Burgerkracht
Het uitgangspunt is niet me|r dat mensen recht hebben op een voorziening, maar dat ze op
maat worden gecompenseerd voor hun beperkingen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de
aanvrager zelf kan doen en wat de directe omgeving kan bijdragen. Pas wanneer hulp van de
eigen omgeving onvoldoende is, komt de gemeente hem of haar waar nodig tegemoet bij het
realiseren van andere oplossingen. Door meer uit te gaan van eigen kracht doet de hulpvrager
een minder groot beroep op professionele - door de overheid gefinancierde - hulp en dat Ievert
kostenbesparing op.
4.2. Gekanteld werken voor professionals
Een nieuwe sociale infrastructuur vraagt van professionals een andere werkwijze. Dit wordt
!
vaak aangeduid met de term de 'kanteling'. De essentie van de kanteling is dat de professional
de behoefte van de burger verkent en vanuit de mogelijkheden van de burger samen zoekt na|r
oplossingen. Daarbij staan behoud van eigen regie, zelfredzaamheid en het zelf oplossend
vermogen voorop. Burgers krijgen hierdoor meer maatwerk, houden meer regie en de vraag
naar professionele ondersteuning neemt af. Dit gekanteld werken vereist een omslag in denkep
en doen bij alle partijen die een betrokkenheid hebben in het sociale domein.
4.3. Signalering, toegang en zorgcoördinatie
Om de drie decentralisaties goed te kunnen vormgeven is het van belang dat problemen vroeg-
1
tijdig worden gesignaleerd en indien nodig mensen worden toegeleid naar hulpverlening of de '
eigen kracht wordt aangesproken. Inzet van zorg/hulp kan betekenen dat er coördinatie moet
plaatsvinden als de situatie zich voordoet dat meerdere padijen betrokken zijn.
4.4. Samenwerking en opdrachtgeverschap
Er wordt momenteel al veel samengewerkt tussen partijen d.m.v. onderaannemerschap. Partij-
en kennen elkaar goed op het eiland. Met name op uitvoerend niveau weten zorgpadijen elkaar
goed te vinden en wordt de noodzaak tot samenwerken gedeeld. Vedrouwen moet de basis
vormen bij opdrachtgeverschap. Vedrouwen geeft openheid in een relatie. Hiermee kunnen
besparingen gerealiseerd worden.
à
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Hoofdstuk 5- Communicatiedoelgroepen en -doelen
5.1. Communicatiedoelen algemeen
Kennis:
Doelgroepen zijn op de hoogte van de komende veranderingen in het maatschappelijk domein.
Houding:
Doelgroepen beseffen wat de veranderingen inhouden en zien het belang er van in.
Gedrag:
Doelgroepen weten welke bijdrage van hen wordt verwacht in de nieuwe situatie en zijn bereid
die bijdrage naar vermogen te Ieveren.
Kernboodschap (suggestie): Sociaal Domein, dat zijn we met zijn allen!
5.2. Communicatiedoelen specifiek
5.2.1. Inwoners van de gemeente Goeree-ovedlakkee, algemeen
Veel inwoners redden zich prima en hebben de gemeente niet nodig. Maar in principe is ieder-
een een ûotentiële cliënt en iedereen kan te maken hebben of krijgen met familie, vrienden of
buren met problemen. Dan is het voor iedereen goed om te weten wat de gemeente doet op het
gebied van hulpverlening en ondersteuning, en hoe ze dat doet. Voor veel mensen is de drem-
pel om hun problemen bespreekbaar te maken hoog, door schaamte bijvoorbeeld. Soms zien
mensen zelf niet in dat ze problemen hebben.
Er is ook een andere kant: inwoners hebben de gemeente misschien niet nodig, maar de ge-
meente heeft de inwoners zeker nodig, bijvoorbeeld als vrijwilliger en mantelzorger. Inwoners
willen de vrijheid hebben om zelf te bepalen of en welk vrijwilligerswerk ze doen.
Kennis: Inwoners moeten weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke decentralisaties gaat
het, wat gaat er veranderen? Waarom? Wat betekent dat voor de inwoners? Wat moeten zij
d ? Waar kunnen zij terecht voor informatie diensten en producten? Waarom is nog niet
oen ,
overal een antwoord op?
Houdinn: Inwoners moeten begrlpen waarom deze decentralisaties worden ingezet, wat de
voordelen zijn, het belang er van inzien en zich erbij betrokken voelen.
Gedran: Inwoners moeten een positieve grondhouding hebben ten aanzien van de decentralisa-
ties en gemotiveerd/bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen of mantelzorg te verlenen.
Kernboodschan: ''De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor uitvoering van de
padicipatiewet en vanaf deze datum tevens voor de jeugdhulpverlening en voor dagbesteding
en begeleiding uit de AWBZ. Hiervoor krijgen gemeenten minder geld. Aan iedereen wordt ge-
vraagd me|r voor elkaar te zorgen.''
5.2.2. Inwoners van de gemeente Goeree-ovedlakkee, specifiek
Onder de doelgroep 'inwoners specifiek' vallen probleemkinderen en jongeren, cliënten (met
matige of ernstige beperkingen), werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, mantelzorgers en
vrijwilligers.
Vrijwilligers en mantelzorgers
Huidige vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich onder druk gezet om meer te doen dan ze al
doen. Het moet dan wel heel aantrekkelijk en gemakkelijk worden gemaakt om meer te doen.
Mensen willen de vrijheid hebben om zelf te bepalen of ze vrijwilligerswerk gaan doen of man-
telzorger worden, welk vrijwilligerswerk ze doen en hoeveel uur ze daaraan besteden. Onder-
9
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steuning en het bereiken van huidige en potentiele vrijwilligers en mantelzorgers is dan ook erg
belangrijk, Iiefst op maat. Ook de waardering voor deze doelgroep is belangrijk.
Kennis: Vrijwilligers/mantelzorgers moeten weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke de-
centralisaties gaat het, wat gaat er veranderen? Waarom? Wat betekent dat voor hen? Wat
moeten zij doen? Waar kunnen zij terecht voor informatie, diensten en producten? Waarom is
nog niet overal een antwoord op?
Houdinc: Vrijwilligers/mantelzorgers moeten begrlpen waarom deze decentralisaties worden
ingezet, wat de voordelen zijn, het belang er van inzien en zich erbij betrokken voelen.
Gedrac: Bestaande vrijwilligers/mantelzorgers moeten een positieve grondhouding hebben ten
aanzien van de decentralisaties en gemotiveerd/bereid zijn als vrijwilligers/mantelzorgers actief
te blijven. Zoveel mogelijk potentiele vrijwilligers/mantelzorgers moeten bereikt worden met een
communicatiecampagne, om hen te motiveren zich in te willen zetten. Ook zij moeten een posi-
tieve grondhouding hebben ten aanzien van de decentralisaties.
Kernboodschan: ''De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor uitvoering van de
padicipatiewet en vanaf deze datum tevens voor de jeugdhulpverlening en voor dagbesteding
en begeleiding uit de AWBZ. Hiervoor krijgen gemeenten minder geld. De gemeente Goeree-
OveKlakkee gaat samen met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, mantelzorjers en cli-
enten nadenken over hoe we de zorg en ondersteuning zo kunnen organiseren dat ledereen
kan blijven meedoen. Wilt u ons met uw kennis en kunde helpen?''
Cliënten, werkzoekenden, WsW'ers (mensen met een arbeidsbeperking), uitkeringsge-
rechtigden, probleemkinderen en -jongeren
De meeste cliënten - alle inwoners die gebruikmaken of gebruik gaan maken van voorzieningen
op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en werk en inkomen - die gewend waren aan bepaalde
voocieningen, willen het recht daarop behouden. In het algemeen willen ze erbij (blijven) horen,
hun gevoel van eigenwaarde behouden. Ze willen de regie over hun Ieven blijven houden en zo
veel en zo Iang mogelijk zelfstandig blijven, ook als er minder geld beschikbaar is. Dat kan on-
der meer met ondersteuning uit hun omgeving, van mantelzorgers en vrijwilligers.
Kennis: Inwoners (cliënten) moeten weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke decentrali-
saties gaat het, wat gaat er veranderen? Waarom? Wat betekent dat voor hen? Wat moeten zij
doen? Waar kunnen zij terecht voor informatie, diensten en producten? Waarom is nog niet
overal een antwoord op? Juist bij deze doelgroep is het van belang om in heldere, begrijpelijk
taal te communiceren. Dit is een aandachtspunt.
Houdinn: Inwoners (cliënten) moeten begrlpen waarom deze decentralisaties worden ingezet,
wat de voordelen zijn, het belang er van inzien en zich erbij betrokken voelen.
Gedrac: Inwoners (cliënten) moeten een positieve grondhouding hebben ten aanzien van de
decentralisaties en gemotiveerd/bereid zijn er mee aan de slag te gaan, want inwoners moeten
hun eigen kracht en hun eigen netwerk gaan inzetten (familie en omgeving).
Kernboodschan:'Heeq u ondersteuning nodig'?. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente hiervoor
veran|oordelijk. Denk met ons mee over de vraag hoe de gemeente samen met u deze onderù
steuning effediever en betaalbaarder kan organiseren, zodat u kunt blijven meedoen in de sa-
menleving. Samen met de gemeente zijn u en uw ne|erkveran|oordelijk voor het invullen van
uw ondersteuningsvraag.
10
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5.2.3. Uitvoerende professionals (padners en algemeen), hun cliëntenraden en uitvoe-
rende ambtenaren (beleidsmedewerkers en consulenten)
Zowel de intern als de extern uitvoerenden zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers met een
ondersteuningsvraag. Het is daarom van belang dat deze doelgroepen goed ge'l'nformeerd zijn
en een (vrijweî) uniforme werkwijze hebben om de vraag goed in kaart te brengen en eenduidig
te bean|oorden. Het is belangrijk om hierbij veel aandacht te hebben voor het contact met de
cliënten. De impact van de gewijzigde situatie is voor de betrokkenen erg groot en het is be-
Iangrijk dat cliënten merken dat er erkenning is voor hun gevoelens.
Zorgaanbieders en maatschappelijke en welzijnsorganisaties willen goede zorg en ondersteu-
ning blijven bieden aan hun cliënten. De gemeente wil dat ze onderling goed samenwerken en
hun aanbod vernieuwen op een manier waarmee de gemeente gebaat is. Maatschappelijke
partners hebben een belangrijke rol in signalering en preventie van problemen en in doowerwij-
zen. Van belang is om zowel de uitvoerende professionals als hun cliëntenraden te betrekken.
Kennis: Deze doelgroep moet weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke decentralisaties
gaat het, wat gaat er verandçren? Waarom?
Op termijn zal bij deze doelgroep bekend moeten zijn hoe zij (gekanteld) aan vraagverheldering
moeten werken, met de nodige aandacht voor andere Ieefgebieden en beleidsterreinen. En op
welke wijze zij in gesprek moeten gaan met de zorgvrager om de eigen kracht (en die van de
sociale omgeving) aan te kunnen spreken.
Houdinc: Een positieve grondhouding in het gesprek met de zorgvrager. In de werkwijze is een
open houding nodig, met de bereidheid om in gesprek te gaan en de wetkelijke probleemgebie-
den van de zorgvrager in kaart te brengen. Zij moeten het belang inzien van een maximaal ge-
bruik van eigen kracht en het sociale netwerk.
Gedrac: Van de relevante uitvoerende ambtenaren en zorgpadijen wordt een andere manier
van werken gevraagd dan zij voorheen gewend waren. De bereidheid en het vermogen om door
te vragen op meerdere beleidsterreinen is van groot belang als zij in gesprek gaan over eigen
kracht en het gebruik maken van het eigen netwerk. Daarnaast moet de boodschap 'u heeft niet
langer recht op! op een duidelijke en positieve manier worden gebracht en cliënten op een zo-
danige manier worden benaderd dat zij zich betrokken voelen en zich willen inzetten.
Kernboodschan: De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor uitvoering van de
padicipatiewet en vanaf deze datum tevens voor de jeugdhulpverlening en voor dagbesteding
en begeleiding uit de AWBZ. Hiervoor krijgen gemeenten minder geld, maar de taken moeten
wel binnen de gemeentelijke organisatiq worden ingepast. Daarom moeten we deze taken be-
taalbaar houden en doelmatig organiseren. Een nieuwe werkwijze is daarbij nodig en wenselijk.
Als uitvoerende professional hebben, we je nodig om die nieuwe taken vorm te geven, een
nieuwe aanpak uit te werken en de cliënt adequaat te woord te staan.
5.2.4. Pers
Journalisten zijn een padner in het informeren van de samenleving. Zij be'l'nvloeden de publieke
opinie, initiëren en genereren nieuws en veroorzaken soms media hypes met een intense en
Iangdurige impact. Via de pers zorgt de gemeente voor proactieve berichtgeving die bijdraagt
aan het transparant informeren van inwoners en het creëren van draagvlak.
Kennis: De pers moet weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke decentralisaties gaat het,,
wat gaat er veranderen? Waarom? Wat betekent dat voor de inwoners? Wat moeten zij doen?
Waar kunnen zij terecht voor informatie, diensten en producten?
Houdinc: De pers moet begrtpen waarom deze decentralisaties worden ingezet, wat de voorde;
Ien zijn en het belang er van inzien.
Gedran: De pers moet een neutrale grondhouding hebben ten aanzien van de decentralisaties
en bereid zijn om hierover te communiceren. '
1 1
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Kernboodschan: ''De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor uitvoering van de
padicipatiewet, de jeugdhulpverlening en voor dagbesteding en begeleiding uit de AWBZ. Hier-
voor krijgen gemeenten minder geld. Enecijds moeten de gemeenten deze taken betaalbaar
houden en doelmatig organiseren. Andecijds wordt aan inwoners gevraagd meer voor elkaar te
$
Zorgen.
5.2.5. College en gemeenteraad Goeree-ovedlakkee
De eerste taak van de gemeenteraad is erop toezien dat de gemeente haar wettelijke taken
uitvoert en binnen de begroting blijft. De raad heeft weinig zicht op het hele veld en heeft vooral
veel informatie nodig om beslissingen te kunnen nemen over de drie decentralisaties. Hoe in-
grijpend deze veranderingen voor de burgers zijn, mag niet worden onderschat. Daarnaast is
het - vanuit het oogpunt van een volksvedegenwoordigende rol - belangrijk dat de raad op de
hoogte is van het gehele proces.
Het college van B&W moet en wil bezuinigingen realiseren, maar zo veel mogelijk met behoud
van kwaliteit. Het college heeft net als de gemeenteraad veel informatie nodig om beslissingen
te kunnen nemen.
Omdat deze doelgroepen besluiten nemen over de wijze waarop wordt omgegaan met kwets-
bare burgers, is het van belang dat zij goed ge'l'nformeerd zijn en vertrouwen hebben (en uitstra-
Ien) in de inhoudelijke besluiten en de wijze waarop wordt omgegaan met burgers.
Kennis: Deze doelgroep moet weten wat de decentralisatie inhoudt en hiervan een reëel beeld
hebben: om welke decentralisaties gaat het, wat gaat er veranderen? Waarom?
Deze doelgroep zal bekend moeten zijn met de wijziging van het uitgangspunt 'van Verzor-
gingsstaat naar Padicipatiemaatschappij' en de wijziging in het beschikbare budget.
Houdinc: Zij moeten een pôsitieve, kritische en betrokken grondhouding hebben naar de rele-
vante uitvoerende ambtenaren en zorgpadijen en de wijze waarop deze in de praktijk invulling
geven aan de veranderingen in het sociale domein.
Gedrac: In het gedrag van zowel college als raad wordt verzocht bij uiting naar buiten dat de
werkwijze van het college en de raad en de relevante uitvoerende ambtenaren en zorgpadijen
elkaar over en weer ondersteunen, zodat de gemeente Goeree-ovedlakkee eenduidig naar
buiten treedt als wordt gecommuniceerd over dit onderwerp.
Kernboodschan: 'De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor de uitvoering van
de padicipatiewet, voor dagbesteding en begeleiding en voor de jeugdhulpverlening. De ge-
meente moet zelf een systeem opzetten waarmee deze vormen van hulp en ondersteuning ef-
fectiever, dichterbij en goedkoper worden. Preventie staat voorop. Daarbij horen integrale toe-
gang tot ondersteuning en integrale aanpak van problemen. Samenwerking met regiogemeen-
ten is nodig om de kleine groep te bedienen die relatief dure zorg nodig heeft. Wij streven er-
naar u tijdig en effectief te informeren, zodat u in staat bent welove|ogen beslissingen te ne-
men.
5.2.6. Ambtenaren
gemeentebreed en Wmo-adviesraad
Het Sociaal Domein is een terrein dat iedereen raakt; beroepsmatig of in de privésfeer. Het is
van belang dat bij een grootschalige transformatie in het sociale stelsel collega's hierover geïn-
formeerd zijn. Dit heeft twee doelen; allereerst verdiept dit een integrale interne werkwijze (op
punten waar samenhang nu nog niet inzichtelijk is). Daarnaast worden collega's mede-
ambassadeurs voor deze ingrijpende wijzigingen in het sociale stelsel. De Wmo-adviesraad is
bevoegd om gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van
B&W over de prestatievelden waarop de gemeente in het kader van de Wmo actief beleid voert.
Met hun kennis en kunde zijn ze van groot belang voor de gemeente. Naast dat zij in algemene
zin worden meegenomen in de communicatie richting alle ambtenaren richting de gemeente zal
12
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de Wmo-adviesraad, vanwege hun specifieke adviesrol, veelal eerder op de hoogte zijn van de
nodige on|ikkelingen.
Kennis: Deze doelgroep moet weten wat de decentralisatie inhoudt en hiervan een reëel beeld
hebben: om welke decentralisaties gaat het, wat gaat er veranderen? Waarom?
Houdinc: Deze doelgroep moet begrlpen waarom deze decentralisaties worden ingezet, wat de
voordelen zijn en het belang er van inzien.
Gedrac: In hun gedrag naar buiten toe zijn zij mede-ambassadeurs voor de ingrijpende wijzi-
gingen in het sociale stelsel.
Kernboodschan: Het Sociaal Domein is een terrein dat iedereen raakt; beroepsmatig of in de
privésfeer. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 veran|oordelijk voor uitvoering van de partici-
patiewet en vanaf deze datum tevens voor de jeugdhulpverlening en voor dagbesteding en be-
geleiding uit de AWBZ. Hiervoor krijgen gemeenten minder geld, maar de taken moeten wel
binnen de gemeentelijke organisatie moeten ingepast. Tot slot dient iedere ambtenaar zich be-
wust te zijn van de ambassadeprsrol die hij/zij automatisch vervult.
là
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Hoofdstuk 6 - Communicatiemiddelen
Zoals eerder beschreven kan de nieuwe sociale infrastructuur niet alleen door de gemeente
vormgegeven worden. Dit doet zij samen met haar padners, professionals en burgers. Door
aandacht te hebben voor dialoog en interactie (burgerpadicipatie) kunnen de drie decentralisa-
ties met succes worden ingevoerd.
Voor zowel de interne als de externe communicatie zetten we zo veel mogelijk bestaande mid-
delen in. Deze middelen zijn bekend bij de doelgroepen. Voor burgerpadicipatie hoeven geen
dure of extra communicatiemiddelen (zoals een burgerpanel) ingezet te worden. Dit wordt on-
dervangen door de inzet van reeds bestaande klankbordgroepen, expedteams, de inzet van
cliëntenraden en het organiseren van bijeenkomsten wâaraan de burger kan deelnemen.
In paragraaf 6.1 en 6.2 worden de bestaande interne en externe communicatiemiddelen be-
schreven. Hoewel wij hebben getracht zoveel mogelijk middelen te beschrijven, zal de onder-
staande Iijst niet compleet zijn.
6.1. Middelen interne communicatie
(Afdelings- en team-loverleggen
Dit zijn bij uitstek de momenten waarin aan betrokken medewerkers en de Wmo-adviesraad de
Iaatste stand van zaken gegeven wordt over de on|ikkelingen rond de drie decentralisaties en
deelonde|erpen en waarin ook hun reactie en input gevraagd kan worden. !
Intranet
Het is mogelijk om op intranet informatie te publiceren over on|ikkelingen binnen de drie de-
centralisaties, zodat medewerkers dit terug kunnen Iezen.
E-mail
Het intranet is voor de gehele gemeentelijke organisatie toegankelijk.
informatie worden verzonden aan uitvoerende ambtenaren, zodat zij
wenst moment kunnen nalezen.
Met e-mail kan gerichter .
de informatie op ieder ge- '.
Bijeenkomsten
Om het college van B&W, het MT en de gemeenteraad van de gemeente Goeree-ove|lakkee ,'
mee te nemen in de grote veranderingen door de drie decentralisaties kunnen bijeenkomsten
worden georganiseerd rond de drie decentralisaties.
Extranet
De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in de drie decentralisaties. Zij moeten de richting
aangeven en de kaders stellen. Om de raadsleden op de hoogte te houden van de ontwikkelin-
gen kan informatie worden geplaatst op het extranet. Ook de nieuwsbrief Sociaal Domein wordt
aan de raadsleden gezonden.
6.2. Middelen externe communicatie
Website
Op de website van de gemeente is een speciale pagina ingericht met informatie over het soci-
aal domein.
E-nieuwsbrief gemeente Goeree-ovedlakkee
Inwoners en professionals kunnen zich abonneren op de algemene e-nieuwsbrief van de ge-
meente, waarin de actuele nieuwsberichten worden verzameld.
E-nieuwsbrief Sociaal domein
14
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Professionals kunnen zich abonneren op de
wikkelingen binnen het sociaal domein. Deze
gezonden.
speciale nieuwsbrief met informatie over de ont-
nieuwsbrief wordt tevens aan de raadsleden toe-
i
Gemeenterubriek
Iedere dinsdag verschijnt in Groot Goeree-oveKlakkee (een huis-aan-huisblad) actuele informa-
tie over de gemeente. In deze rubriek kan maandelijks informatie worden opgenomen over de t
drie decentralisaties', actuele on|ikkelingen, ervaringen met betrekking tot de nieuwe werkwij- l
Zen, enz. j
Gemeentegids
Naar ve|achting verschijnt in juli/augustus de nieuwe gemeentegids voor Go|ree-oveKlakkeq.
Er kan een paragraaf worden opgenomen met algemene informatie over de veranderingen op i
maatschappelijk gebied.
Social media
De gemeente Goeree-ovedlakkee heeft een eigen Facebookpagina, een Twitteraccount en een
Youtube kanaal. Deze middelen kunnen worden ingezet om kode boodschappen te communi-
ceren met een verwijzing naar de gemeentelijke website of een uitnodiging voor een informatie
7
bijeenkomst. 1
I
Burgerpadicipatie I
Inwoners, zowel cliënten als niet-cliënten kunnen geraadpleegd worden/insyraak krijgen bij de
ontwikkeling van beleid. Dit kan in de vorm van een burgerpanel, een enquete, een informatie-
bijeenkomst, etc. !
Brieven aan inwoners / cliënten i
Om cliënten of inwoners te informeren over de veranderingen kunnen ook gerichte brieven wort
den ingezet.
Overleggen met klankbordgroepen en expedteams
Dit zijn bij uitstek de momenten waarbij uitvoerende externe professionals actief ge'l'nformeerd
en betrokken kunnen worden bij actuele on|ikkelingen. Daarnaast kan hun reactie en input l
gevraagd worden. De Wmo-adviesraad en de WWB-cliëntenraad zijn ook gevraagd deel te ne-
men aan de expedteams.
Persberichten, persuitnodigingen en eventueel een persbijeenkomst
Bij belangrijke mijlpalen of besluiten worden persberichten verspreid. De Iokale media kunnen !
op basis van deze persberichten een verzoek doen voor een interview met de wethouder Maat-
schappelijke Zaken.
SLOGO (Stichting Lokale Omroep Goeree-ovedlakkee)
SLOGO wordt de Iokale omroep van de gemeente Goeree-ovedlakkee. De wethouder Maat-
schappelijke Zaken kan voor deze omroep interviews geven.
Drukwerk
Het uitgeven van een folder, flyer of andere
nomen.
vorm van drukwerk kan in overweging worden ge-
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Hoofdstuk 7 - Communicatie per decentralisatie
7.1. Decentralisatie Jeugdzorg
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 dienen de uitgangspunten van de overkoepelende thema's
tevens als uitgangspunt voor het op dit terrein te vormen beleid. Deze punten komen dan ook
terug in de communcatieboodschap.
7.1.1. Communicatiedoelgroepen
1. Inwoners van de gemeente Goeree-oveKlakkee, algemeen (potentiële) ouders van
probleemkinderen en -jongeren)
2. Inwoners van de gemeente Goeree-ove|lakkee, probleemkinderen en -jongeren,
cliënten
3. Uitvoerende professionals (partners en algemeen) en hun cliëntenraden
4. Pers
5. Wmo-adviesraad
6. Gemeenteraad Goeree-ove|lakkee
7. College gemeente Goeree-ove|lakkee
8. Ambtenaren gemeentebreed
9. Uitvoerende ambtenaren, beleidsmedewerkers en consulenten
7.1.2. Communicatiedoelen
. Doelgroepen zijn op de hoogte van de veranderingen in de jeugdzorg die ingaan per 1
januari 2015 en de cultuuromslag die dit meebrengt (kennis).
@ Doelgroepen staan positief tegenover de vernieuwde aanpak (houding).
* Doelgroepen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid denken mee over
de beste vorm van organisatie van de jeugdzorg (gedrag).
7.1.3. Communicatieplanning
In onderstaand overzicht worden de communicatiemiddelen die worden ingezet om de commu-
nicatiedoelstellingen rond 'jeugdzorg' te behalen weergegeven. In de planning is rekening ge-
houden met de eerder opgestelde 'Definitieve planning 3D en expedgroepen', zoals gepubli-
ceerd op |.goeree-oveKlakkee.nl.
De mijlpaal is 1 januari 2015, de datum van invoering van de jeugdzorg als veran|oordelijkheid
van de gemeente. In hoofdstuk 3.1 Ieest u welke doelgroepen bedoeld worden met de num-
mers.
Fase Activiteit Interne commu- Externe commu- Betrokken
nicatie nicatie doelgroep
1 (februari t/m Doelgroepen Overleggen en e- Website en 3, 5, en 9
april 2013) informeren over mail nieuwsbrieven '
en betrekken bij
analyse en ka-
derstelling.
2 (mei |m sep- Doelgroepen Intranet en extra- Website, nieuws- 3, 5, 6, 7, 8
tember 2013) informeren over net brieven, social en 9
kaderstellende media, klanbord-
uitgangspunten groepen, expert-
en inrichtings- teams en bijeen-
keuzes komst clienten.
3 (oktober om böelgroepen Intranet en extra- Website, nieuws- 3, 5, 6, 7, 8
maart 2014) betrekken bij en net brieven, social en 9
informeren over rùedia en bijeen-
on|ikkeling be- komst clienten.
leid|plan
16
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4 (april 2014 Doelgroepen lntranet, extranet, Website, nieuws- Alle doel-
t/m december informeren over overleggen en brieven, social groepen
2014) ve|achtingen in bijeenkomsten. media, gemeente-
nieuwe situatie. gids en brieven.
Doelgroep stimu-
Ieren naar ver-
mogen bij te dra-
gen.
5 (vanaf janua- Doelgroepen lntranet, extranet Website, nieuws- Alle doel-
ri 2015) informeren over en biieenkomsten brieven, social groepen
de gerealiseerde media, gemeente-
veranderingen jids en peçsbe-
rlcht
7.2. Decentralisatie AWBz-begeleiding naar Wmo
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 dienen de uitgangspunten van de overkoepelende thema's
tevens als uitgangspunt voor het op dit terrein te vormen beleid. Deze punten komen dan ook
terug in de communcatieboodschap.
7.2.1. Communicatiedoelgroepen
1. Inwoners van de gemeente Goeree-ove|lakkee, algemeen (potentiële) ouders, verzorgers
en toezichthouders van cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers
2. Inwoners van de gemeente Goeree-ove/lakkee, (cliënten)
3. Uitvoerende professionals (padners en algemeen) en hun cliëntenraden
4. Pers
5. Wmo-adviesraad
6. Gemeenteraad Goeree-ove|lakkee
7. College gemeente Goeree-oveKlakkee
8. Ambtenaren gemeentebreed
9. Uitvoerende ambtenaren, beleidsmedewerkers en consulenten
7.2.2. Communicatiedoelen
* Doelgroepen zijn op de hoogte van de veranderingen in de Wmo die ingaan per 1 janua-
ri 2015 en de cultuuromslag die dit meebrengt.tkennis).
. Doelgroepen staan positief tegenover het feit dat de gemeente veran|oordelijk wordt
voor een deel van de zorg die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd (gedragsbe'l'nvloe-
ding/houding).
@ Doelgroepen denken mee over de vraag hoe cliënten met minder geld, dus met minder
ondersteuning van de overheid, mee kunnen blijven doen aan de samenleving (gedrag).
7.2.3. Communicatieplanning
In onderstaand overzicht worden de communicatiemiddelen die worden ingezet om de commu-
nicatiedoelstellingen rond de decentralisatie AWBZ te behalen weergegeven. In de planning is
rekening gehouden met de eerder opgestelde 'Definitieve planning 3D en expedgroepen', zoals
gepubliceerd op |.goeree-oveKlakkee.nl.
De mijlpaal is 1 januari 2015, de datum waarop de veran|oordelijkheid voor een deel van de
zorg die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd bij de gemeente komt te Iiggen. Voor communica-
tie betekent dit dat cliënten vooral duidelijkheid moeten krijgen over wat de gemeente kan bie-
den aan ondersteuning en dagbesteding. Daarnaast speelt padicipatie (inspraak van betrokken
doelgroepen) een rol bij de on|ikkeling van beleidsdocumenten. In hoofdstuk 3.1 leest u welke
doelgroepen bedoeld worden met de nummers.
Fase Activiteit Interne commu- Externe commu- Betrokken
nicatie nicatie doelgroep
l 1 (februari om Dpel'groepqn Overleggen |n er Websit|, nieuws- 3, 5,. en 9 I
17
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augustus informeren over mail brief sociaal do-
2013) stadnotitie en mein en gemeente
kaderstellende en persbèricht
uitga-n- glpuntqn - - - - - -
2 (september Doelgroepen Intranet, extranet, Website, nieuws- 3, 5, 6, 7, 8
om december informeren over overleggen en brieven en pers- en 9
2013) visiedocument en bijeenkomsten. bericht
inrichtingskeuzes
3 ùanuari om Doelgroepen Intranet, extranet, Bijeenk. omst voor 3, 5, 6, 7, 8
aprl 2014) betrekken bij en overleggen en partners en bur- en 9
informeren over bijeenkomsten ger, website,
on|ikkeling be- nieuwsbrieven,
Ieids lan spcial mqdi;
4 (mei om de- Doelgroepen Intranet, extranet, Bijeenkomst voor Alle doel-
cember 2014) informeren over overleggen en partners en bur- groepen
ve|achtingen in bijeenkomsten. gers, website,
nieuwe situatie. nieuwsbrieven,
Doelgroep stimu- social media, ge-
Ieren naar ver- meentegids en
mogen bij te dra- brieven.
gen.
5 (vanaf janua- Doelgroepen Intranet, extranet Bijeenkomsten Alle doel-
ri 2015) informeren over en bijeenkomstèn voor partners en groepen
de gerealiseerde burgers, website,
veranderingen nieuwsbrieven,
social media, ge-
meentegids en
persbericht
7.3. Padicipatie
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 dienen de uitgangspunten van de overkoepelende thema's
tevens als uitgangspunt voor het op dit terrein te vormen beleid. Deze punten komen dan ook
terug in de communcatieboodschap.
7.3.1. Communicatiedoelgroepen
1. Inwoners van de gemeente Goeree-ove|lakkee, algemeen
2. Inwoners van de gemeente Goeree-ovedlakkee, specifiek: cliënten: werkzoekenden, men-
sen met uitkering, schulden, bijzondere bijstand, . .. )
3. Uitvoerende professionals (partners en algemeen) en hun cliëntenraden
4. Pers
5. Wmo-adviesraad
6. Gemeenteraad Goeree-ove|lakkee
7. College gemeente Goeree-oveKlakkee
8. Ambtenaren gemeentebreed
9. Uitvoerende ambténaren, beleidsmedewerkers en consulenten
7.3.2. Communicatiedoelen
. Doelgroepen zijn op de hoogte van de gewijzigde padicipatiewet per 1 januari 2015 en
de cultuuromslag die dit meebrengt (kennis).
* Doelgroepen staan positief tegenover de vernieuwde aanpak (houding).
* Doelgroepen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de padicipatiewet zijn bereid
te investeren in begeleiding van medewerkers met een grotere afstand tot de arbeids-
markt (gedrag).
14



Inkomende post - 15229

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 22

7.3.3. Communicatieplanning
In onderstaand ovecicht worden de communicatiemiddelen die worden ingezet om de commu-
nicatiedoelstellingen rond de padicipatiewet te behalen weergegeven. In de planning is reke-
ning gehouden met de eerder opgestelde 'Definitieve planning 3D en expedgroepen', zoals ge-
publiceerd op |.goeree-ovedlakkee.nl.
De mijlpaal is 1 januari 2015, op deze datum treedt de nieuwe padicipatiewet in werking. In
hoofdstuk 3.1 Ieest u welke doelgroepen bedoeld worden met de nummers.
Fase Activiteit lnterne commu- Externe commu- Betrokken
nicatie nicatie doelgroep
1 ûanuari om Doelgroepen Overlèggen en e- .Website, nieuws-y : 3, 5, en 9
maad 2014) informeren over mâil brieven en peré-'' ' . '
stadnptitie en bericht ''
kaderstellende
uitga-pgounten
2 (april tm mei Doelgroepen Overleggen en e- Website, nieuws- 3, 5, 6, 7, 8
2014) informeren over mail brieven en pers- en 9
visiedocument en bericht
inrichtingskeuzes
3 ûuni |m no- Doelgroepen lntranet, extranet, Website, nieuws- 3, 5, 6, 7, 8
vember 2014) betrekken bij en overleggen en brieven en pers- en 9
informeren over bijeenkomsten bericht
on|ikkeling be-
Ieidspl|n
4a (november Doelgroepen Intranet, extranqt, Bijeenkomst voor Alle doel-
2014 tm maad informeren over overleggen en partners en bur- groepen
2015) ve|achtingen in bijeenkomsten. gers, website,
nieuwe situatie. nieuwsbrieven,
Doelgroep stimu- social media, ge-
'Ieren naar ver- meentegids en
mogen bij te dra- persbericht.
gen.
4b (mei 2014 Herove|eglng Intranet, extranet, Bijeenkomst voor Alle doel-
Um december WsW-organisatie overleggen en partners en bur- groepen
2014) en doelgroepen bijeenkomsten. gers, website,
hierover informe- nieuwsbrieven,
ren social media en
persbericht
5 (vanaf janua- Doelgroepen Intranet, extranet Bijeenkomsten Alle doel-
ri 2015) informeren over en bijeenkomsten voor partners en groepen
de gerealiseerde burgers, website,
veranderingen nieuwsbrieven,
social media en
persbericht
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7.4. Communicatiematrix
De communicatiematrix geeft een weergave van de meest effectieve inzet van communicatie-
middelen per doelgroep. De volgende doelgroepen zijn in het ovecicht verwerkt:
1. lnwoners van de gemeente Goeree-ove|lakkee, algemeen
2. Inwoners van de gemeente Goeree-ove|lakkee, specifiek: Onder de doelgroep 'inwoners
specifiek' vallen probleemkinderen en jongeren, cliënten (met matige of ernstige beperkin-
gen), werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Uitvoerende professionals (partners en algemeen) en hun cliëntenraden
4. Pers
5. Wmo-adviesraad
6. Gemeenteraad Goeree-ove|lakkee
7. College gemeente Goeree-oveKlakkee
8. Ambtenaren gemeentebreed
9. Uitvoerende ambtenaren, beleidsmedewerkers en consulenten
Doelgroepen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INTERN
Overleggen X X X X
Intranet X X X
E-mail X X X X X X
Bijeenkomsten X X
Extranvt X
EXTERN
Website X X X X X X X X X
E-nieuwsbrief ge- X X X X X X X X X
meenje
E-nieuwsbrief Sociaal X X X X X X
domein
Gemeenterubriek X X X X X X X X X
Ge|eentegids X X X x x x X x g
Social media X X X X X X x x k
Burgerpa|icipatie X X X
Direct mail càmpagne X X X
brieven
Overleggen met ex- X X X
ternen
Persberichten X X X X X X X
SLOGO X X X X X X X X X
Drukwerk X X X
20
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7.5. Communicatiebudget en evaluatie
Budqet
Het communicatiebudget moet nog worden vastgesteld.
Evaluatie
In het 3D-overleg is het communicatieplan een vast agendapunt wàarbij wordt geëvalueerd of
er wijzigingen zijn in de beschreven boodschappen, of de planning aangepast moet worden en
welke acties in gang gezet moeten worden.
Daarnaast vindt met ingang het vierde kwartaal 2013 halfjaarlijkse evaluatie plaats tegen zo
Iaag mogelijke kosten. Evalueren kan door middel van het verwerken van feedback van interne
en externe doelgroepen (eventueel via bijeenkomsten, vergaderingen of persoonlijke contac-
ten). Aan de hand van de uitkomsten wordt vastgesteld of de communicatiestrategie informe-
ren' bereikt is (doelgroepen hebben de boodschap ontvangen en begrepen) of dat deze strate-
gie nog voor een half jaar verlengd moet worden. Doelgroepen moeten immers eerst geïnfor-
meerd zijn (en de boodschap begrepen hebben), voordat de houding- en gedragsdoelstellingei
worden bereikt.
Hoofdstuk 8 - Veran|oordelijkheden
Dit communicatieplan is ontwikkeld in samenwerking tussen de afdeling Maatschappelijke Za-
ken (projectleiders, beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers) en het taakveld Communicatie
(communicatieadviseur). Ook de verdere dooron|ikkeling en uitvoering van dit çommunicatie- ,'
plan is alleen mogelijk door nauwe samenwerking van deze medewerkers. :
I
Het voorliggende communicatieplan
de drie decentralisaties is immers
worden op Iandelijke, regionale en
De veran|oordelijkheid voor de communicatie Iigt bij de afdeling Maatschappelijke Zaken met '
è
ondersteuning van en advisering door het taakveld Communicatie. Het eigenaarschap is in
handen van Soraya Ghanem (Maatschappelijke Zaken), Patricia Stoel en Ilonka van de Wiel
(Communicatie).
is een dynamisch document. De beleidson|ikkeling rond
ook een dynamisch proces, waarin continu ingespeeld moet
Iokale on|ikkelingen.
Eens per twee weken schuift de communicatieadviseur aan bij het 3D overleg' om op deze
manier op de hoogte te blijven van actuele on|ikkelingen, mijlpalen en belangrijke communicaà
tiemomenten. De communicatieadviseur geeft gevraagd en ongevraagd advies over de doel-
groep benadering, in te zetten communicatiemiddelen en communicatiemomenten.
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