
Communicatieplan project ‘Gewoon’
Projectopdracht Samenleving 2.0.

De overheid krijgt steeds meer taken op het sociaal terrein toebedeeld. De drie decentralisaties 
(zorg, jeugd en werk) vormen een grote uitdaging voor de gemeentelijke organisatie, maar hebben 
ook effect op de samenleving. De samenleving als geheel moet groeien naar een samenleving die in 
staat is om zelfstandig en op eigen kracht te leven, wonen en werken. Om dit te bereiken wordt van 
de samenleving meer en meer gevraagd om er voor elkaar te zijn en minder snel naar de overheid 
te wijzen (de participatiesamenleving). Naast deze ontwikkeling krijgen gemeenten de opdracht om 
nieuwe taken op te pakken. De gemeente dient er voor te zorgen dat inwoners de juiste 
ondersteuning ontvangen om te kunnen participeren en om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven leven. Deze opdracht ligt niet voor niets bij de gemeente. De gemeente staat dicht bij de 
inwoners en kan met minder bureaucratie en samen met de lokale infrastructuur de taken op het 
sociale domein op een andere, bij de gemeente passende manier inhoud en vorm geven. 

We staan voor twee belangrijke veranderingen: 

1. Nieuwe taken die voortvloeien uit de drie decentralisaties: de gemeente moet zorg en welzijn op 
een nieuwe manier organiseren met minder middelen. We gaan  van aanbodgericht denken naar 
mensgericht denken en we focussen we meer op het benutten van de eigen kracht. De gemeente 
kent en herkent hierin zijn beperkingen.1 

2. Het transformatie(veranderings)proces: iedereen krijgt hiermee te maken: de gemeente, 
inwoners met en zonder ondersteuningsvraag, de zorg- en welzijnsorganisaties, de 
maatschappelijke organisaties (organisaties die met vrijwilligers werken) en het (lokale) 
bedrijfsleven. De kosten van de verzorgingsstaat zijn sterk gestegen en er is tot nu toe onvoldoende 
ruimte voor oplossingen en initiatieven van inwoners zelf. Het uitgangspunt is niet meer 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. 

Deze veranderingen zijn voor iedereen ingrijpend. Daarom is het noodzakelijk om met alle 
betrokkenen de dialoog aan te gaan over wat de transformatie van hen vraagt.  Het vergt een 
omslag in cultuur, structuur en werkwijzen. En vertrouwen en inzet van alle betrokkenen. 
Communicatie kan dit proces ondersteunen.

Omdat er nog veel onduidelijkheden leven rondom de decentralisaties kunnen doelstellingen niet 
echt goed SMART worden geformuleerd. Gaandeweg het project moet de communicatiekalender 
worden ingevuld en bijgehouden.

1 Zie hiervoor de ‘Maatschappelijke visie Hattem’ en de ‘beleidsnota Heerde’.
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1. Doelgroepen en doelstellingen

Huidige cliënten
De huidige cliënten en hun naasten/mantelzorgers (evt verzameld in belangenorganisaties) binnen 
de diverse werkgebieden van de decentralisaties krijgen mogelijk te maken met veranderingen in 
het (zorg)aanbod. Dit moet goed en op individuele grond met hen worden gecommuniceerd. Onder 
deze groep vallen ook diegenen die cliënt worden vóór de overgang.
Doelen:
Kennis:

• Hebben kennis van het feit dat er veranderingen optreden
• Weten op individuele basis wat dit voor hem/haar betekent

Gedrag:
• Zetten zich actief in om waar mogelijk op eigen kracht te wonen, leven, werken
• Accepteren eventuele veranderingen in de persoonlijk ontvangen zorg / hulp

Toekomstige cliënten hebben alleen te maken met de nieuwe situatie. Hier hoeven geen aparte 
communicatieacties voor te worden gevoerd, dit valt onder de doelgroep ‘inwoners van 
Hattem/Heerde’.

Inwoners Hattem/Heerde
Van deze doelgroep wordt meer verwacht dat men er voor elkaar is, en degenen die hulp nodig 
hebben meer bijstaat. Het betreft dus vooral een mentaliteitsverandering. Kennis over 
decentralisaties an sich is niet interessant voor deze groep, wel dat er mogelijk meer een beroep op 
hen wordt gedaan om minder zelfredzame medeburgers bij te staan.
Doelen:
Kennis:

• Zijn op de hoogte van de ontwikkeling richting participatiesamenleving
Houding:

• Hebben een positieve houding tov ‘een samenleving die in staat is om zelfstandig en op eigen 
kracht te leven, wonen en werken’

Gedrag:
• Bieden daadwerkelijk hulp waar dit nodig en mogelijk is.

Gesprekspartners
Klankbordgroep en Wmo-adviesraad, die mogen adviseren over het beleid. Zijn ‘vertegenwoordigers’ 
van de hiervoor genoemde doelgroepen. Moeten goed worden meegenomen, zodat ze ook zinnige 
input kunnen geven. Belangrijk is om die input ook serieus te nemen!
Doelen:
Kennis: 

• Zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties
• Zijn goed op de hoogte van de (concept-)(beleids)plannen van de gemeente

Houding:
• Hebben een positief-kritische houding ten opzichte van de plannen

Gedrag:
• Geven goede feedback op de zaken die worden voorgelegd
• Stemmen hun visie goed af met haar achterban

(Mede-)Uitvoerders
Aanbieders op het terrein van zorg en welzijn, maatschappelijke partners, werkgevers, scholen. 
Maar ook bijv. kerken en vrijwilligersorganisaties. Voor elk van de zes domeinen (zoals genoemd 
onder ‘afbakening’ in de projectopdracht) moet worden vastgesteld om welke organisaties het 
precies gaat.
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Doelen:
Kennis:

• Kennen de ontwikkelingen op het gebied waar ze mee te maken hebben
• Weten wat dit voor hen betekent

Houding:
• Zijn bereid hun rol nader in te vullen en hierover mee te denken

Gedrag:
• Doen wat van hen verwacht wordt in hun rol
• Denken actief mee met de gemeente over de invulling van hun rol

Raad en college
Moeten elk op hun niveau goed weten wat er speelt om besluiten te kunnen nemen.
Doelen:
Kennis:

• Zijn op de hoogte van het wat en waarom van de decentralisaties
• Zijn op de hoogte van het (concept-)beleid dat ontwikkeld wordt 

Houding:
• Zijn nieuwsgierig naar het beleid
• Staan positief in het proces van beleidsvorming

Gedrag:
• Stellen (verhelderende) vragen aan ambtenaren (college) en/of college (raad)
• Nemen besluiten wanneer gevraagd

Management
Doelen:
Kennis:

• Zijn goed op de hoogte van (concept-)beleid en wat dit betekent voor de uitvoering
• Zijn op de hoogte van het voortgang van het totale project

Gedrag:
• Sturen op een goede voortzetting van beslissingstrajecten richting college
• Sturen het project aan en nemen waar nodig besluiten hierover

Betrokken ambtenaren
Dit zijn de ambtenaren die werkzaam zijn binnen één of meerdere van de domeinen die tot het 
decentralisatieproject horen.
Doelen:
Kennis:

• Weten of (en zo ja: hoe en wanneer) ze input kunnen geven op het te ontwikkelen beleid
• Zijn op de hoogte van nieuw beleid

Houding:
• Denken waar mogelijk actief mee met te ontwikkelen beleid

Gedrag:
• Informeren bestaande cliënten over het beleid en de gevolgen voor die cliënt
• Voeren het nieuwe beleid uit

Overige ambtenaren
Doelen:

• Zijn in grote lijnen op de hoogte van de decentralisaties en de voortgang van het project

Pers
De pers is een aparte doelgroep, maar via haar worden eigenlijk alle andere doelgroepen bereikt.
Doelen:
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• De doelgroep heeft voldoende (achtergrond)informatie om afgewogen artikelen te kunnen 
schrijven

2. Strategie

Voor alle doelgroepen, uitgezonderd de ‘inwoners Hattem en Heerde’ en ‘overige ambtenaren’, geldt 
een interactieve strategie. Bij deze groepen moet informatie worden opgehaald, moet worden 
afgestemd, etc. Tweezijdige communicatie is bij deze doelgroepen belangrijk. Met alle groepen 
bestaan al bepaalde communicatielijnen en contactmomenten (overleggen, briefwisseling etc): dit 
kan worden aangevuld met andere middelen.
Belangrijk hierbij is het verwachtingenmanagement. Wanneer informatie wordt opgehaald bij 
bepaalde doelgroepen of er wordt inbreng gevraagd, is het heel belangrijk goed aan te geven wat de 
status is van deze inbreng (volgens de ladder van burgerparticipatie [informeren, raadplegen, 
adviseren, coproduceren, (mee)beslissen]). Het is ook belangrijk om altijd goed terug te koppelen 
wat er met inbreng is gedaan! Maar ook daarbij moet per keer worden afgewogen wat je 
terugkoppelt en hoe (maak bijv. onderscheid tussen meningen en vragen die worden geuit om 
betekenis te geven aan de verandering en "echte inbreng" waar iemand ook meer dan de 
gemiddelde moeite op heeft gedaan).

Voor de doelgroep ‘inwoners Hattem en Heerde’ wordt met name een zend-strategie gebruikt, 
waarbij vooral wordt ingegaan op een mentaliteits-/cultuurverandering richting de 
participatiemaatschappij. Dit wordt een aparte campagne, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van 
ervaringsverhalen (zie hieronder).  De Kernboodschap is: Samen werken aan een samenleving die 
in staat is om zelfstandig en op eigen kracht te leven, wonen en werken. Waar hulp nodig is biedt de  
gemeente ondersteuning die gericht is op participatie.
Ook naar ‘overige ambtenaren’ geldt een zend-strategie, maar die is juist meer gericht op inhoud, 
algemene informatieverstrekking van doel en voortgang van het project.

Ervaringsverhalen
Voor de cultuuromslag kan gebruikt worden gemaakt van ervaringsverhalen van cliënten / 
ervaringsdeskundigen (mantelzorgers, vrijwilligers…). Bijv. in de vorm van korte interviewtjes. Dit 
kan gepubliceerd via middelen als gemeentepagina, poster e.d. of via advertorials.
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3. Communicatiemiddelen

Middelen-doelgroepenmatrix
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Gemeentepagina xx xx xx xx x x x x
Website xx xx xx xx x x x x
Themakrant xx xx xx xx x x x x
Soc. Media xx xx xx xx x x x x
Advertenties xx xx xx xx x x x x
Advertorials xx xx xx xx x x x x
Film xx xx xx xx x x x x
Persbericht Xx
Persbijeenkomst Xx
Persgespek Xx
Interview door pers Xx
(Regulier) overleg xx xx xx Xx
Belangenorg’s xx Xx
Folders xx xx
Posters xx Xx
Bijeenkomsten xx xx xx xx xx xx
Brieven xx xx Xx
Mailings xx xx Xx
Indiv. gesprekken xx xx xx Xx
Raadsinfo/nieuwsbrief Xx
Interne nieuwsbrief xx xx Xx
Intranet xx xx Xx
Bestuurscontacten Xx
Themaraad / 

raadwerkgroep
Xx

Interne 
werkprocessen

xx

Logo
Het project ‘Gewoon’ krijgt een eigen logo, dat op alle uitingen rondom dit project te vinden is. 
Hiermee kan ook de ‘eenheid’ tussen campagne, de verschillende decentralisatie en de diverse 
uitingen worden getoond. Het staat voor de discussie over wat gewoon zou moeten zijn en wat de 
algemene noemer is. Het is een middel om het gesprek op gaan te brengen met inwoners, partners, 
collega’s, raad en wmo-raad.

Gemeentepagina, gemeentelijke website, social media
Via deze kanalen kunnen zowel zakelijke artikelen worden verspreid als artikelen gericht op 
cultuuromslag. De website dient hierbij ook voor statische informatie en ‘archief’ van 
nieuwsberichten. Hiervoor wordt een aparte (project)pagina ingericht. 
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Bij veel nieuwe info ineens kan een themapagina worden gemaakt bij de gemeentepagina.
Social media
Artikelen op de website worden ook via Twitter verspreid. Waar nodig kunnen echter ook nog ‘extra’ 
tweets worden verzonden. We kunnen onderzoeken of en hoe we Facebook zouden kunnen 
gebruiken, bijv. om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen (cliënten en vrijwilligers).

Themakrant
Een themakrant, bijv. via ETT-media, wanneer er veel te melden valt in één keer. 

Advertorials en advertorials
Er kunnen ‘ervaringsverhalen’  als advertorial op worden genomen in een huis-aan-huiskrant. Ook 
‘gewone’ advertenties zijn mogelijk.

Film
Er kunnen filmpjes worden gemaakt van bijv. bijeenkomsten, interviews met ‘ervaringsverhalen’ of 
gesproken blogs van de wethouder. Deze kunnen worden verspreid via de website en YouTube. 
Perscontacten divers
Persberichten komen veel minder over als ‘gemeentepropaganda’. Wel moet het om nieuwsfeiten 
gaan en zijn ze niet geschikt om puur achtergrondinformatie te geven.
Tijdens persbijeenkomsten of een persgesprek kan achtergrondinformatie worden gegeven over 
zaken. Dit is anders dan bij een persconferentie, waar altijd nieuws wordt gebracht. Een interview 
laten afnemen door de pers is ook mogelijk, zowel geschreven pers als tv/radio.

Regulier overleg met klankbordgroep/Wmo-adviesraad

Belangenorganisaties
Belangenorganisaties (Wmo-raad, gehandicaptenraad, ouderenbond e.d., incl CJG) kunnen worden 
ingezet om de boodschap bij een of meer specifieke doelgroepen te brengen. Een goede relatie met 
deze organisaties is van belang.

Folders / posters
Folders en posters kunnen worden verspreid via de gemeente, maar bijv. ook via de bibliotheek 
en/of het gezondheidscentrum, bejaarden- of verzorgingshuizen e.d. 

Bijeenkomsten
Voor diverse doelgroepen kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, dit kunnen bijv. 
informatiebijeenkomsten, discussiebijeenkomsten of werksessies zijn. Ook kan hier bijv. uitwisseling 
plaatsvinden tussen gemeenteraad en belangengroepen als de cliëntenraad van de 
jeugdzorginstellingen. Belangrijk is om de terugkoppeling niet te vergeten: wat zijn de resultaten en 
wat wordt/is hier mee gedaan. Zie ook de opmerking hierover bij Strategie. Foto’s kunnen dit 
ondersteunen. 

Brieven/mailings en individuele gesprekken
Op meer individueel niveau kunnen ook gesprekken worden gehouden (evt. in de vorm van 
huisbezoek of telefonisch) of brieven verstuurd. In sommige gevallen kan worden gedacht over het 
verzenden van een algemene brief naar een grote (sub)doelgroep, evt. met een folder als bijlage.

Raadsinfo / nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief van de griffie kunnen raadsleden worden geïnformeerd. Raadsleden ontvangen 
deze digitale nieuwsbrief wekelijks. 

Themaraad / raadswerkgroep
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Via de raadswerkgroep (Ha) en themaraden (He) kan dieper op bepaalde onderwerpen worden 
ingegaan en/of rechtstreeks met de raad worden besproken.

Interne nieuwsbrief (He) en intranet (He+Ha)
Voor algemene informatie voor de hele organisatie.

Bestuurscontacten
Intern hebben we vaste werkprocessen voor overleg en informatie met en aan het bestuur. Deze 
moeten op de reguliere wijze worden gebruikt om het bestuur op de hoogte te houden en evt. 
besluiten te laten nemen.

Interne werkprocessen 
Intern hebben we reguliere werkprocessen als team overleggen, werkopdrachten e.d. Deze worden 
ingezet om de doelgroep ‘betrokken medewerkers’ specifiek te informeren en de mogelijkheid te 
geven hun werk goed uit te voeren.

MT-overleg en werksessie
Er kan worden aangeschoven bij reguliere MT-overleggen. Zo nodig kunnen extra werksessies 
worden ingepland.

Uitvoering en planning

De   basis voor de uitvoering is de communicatiekalender, bijlage 1. Dit is een levend document, dat 
constant up-to-date moet worden gehouden en aangevuld, op basis van de voortgang van het 
project (vandaar dat deze als bijlage is toegevoegd, zo is het makkelijk te vervangen). In de 
communicatiekalender staan alle belangrijke data, beslismomenten etc. Per onderwerp moet worden 
vastgesteld op welke manier(en) en bij welke doelgroepen dit moet worden gecommuniceerd.
De uitvoering ligt bij de werkgroepen, Communicatie is daarbij adviserend en ondersteunend.

Campagne
Richting burgers wordt een campagne gevoerd m.b.t. de participatiemaatschappij. Deze kan 
voortdurend worden gevoerd en is grotendeels onafhankelijk van de voortgang van het project. 
Hiervoor is een apart deel opgenomen in de communicatiekalender.

Taakverdeling
In principe zijn de projectleiders zelf verantwoordelijk voor de communicatie. Vanuit communicatie 
worden ze geadviseerd, kan ondersteuning plaatsvinden  en moet de communicatie worden 
afgestemd. Dit laatste houdt in dat alle uitingen (brieven, teksten etc.) aan  communicatie wordt 
voorgelegd, zodat die kunnen kijken of vormgeving, toonzetting, taalgebruik etc. overeenstemmen 
met het project. Perscontacten verlopen altijd via communicatie, projectleiders zelf hebben geen 
contact met de pers.
Aanspreekpunten voor communicatie zijn Marten Venema (Heerde) en Saskia Lammerts (Hattem). 

Budget

Het totaal benodigde budget is erg afhankelijk van wat er op de communicatiekalender komt te 
staan in de loop van het project. Voorlopig is uitgegaan van de volgende kosten:

Diverse bijeenkomst voor allerlei doelgroepen, verspreid over 2 gemeenten: €   5000
Advertenties / gemeentepagina’s: € 350 p/maand: €   4200
Mailings aan clienten, maatschappelijke partners: €   2500
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Ontwikkeling logo / slogan: €    800
Printen folders / posters €   1500

Totaal: € 14.000

Posters / folders kunnen grotendeels in eigen beheer worden gemaakt. Daar zijn natuurlijk wel 
mensuren mee gemoeid, die zijn hier niet doorberekend.

Logovoorstel:
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Bijlage 1: communicatiekalender

Algemeen:
Datum: Onderwerp Doelgroep(en) Middel(en) Uitvoering (wie en wat)
Maart Start project Ambtenaren Interne media 

(nieuwsbrief / 
intranet) en 
werkoverleggen

Projectleiders ism 
communicatie: projectleiders 
leveren info én geven info in 
werkoverleggen

Maart Bepalen 
beleidsterrein 
Wmo

Collega’s
Raden
Wmo-raden

Interne 
werkconferenties

Susanne / Ties

Maart Bepalen 
beleidsterrein 
Wmo

Maatschappelijke 
organisaties

werkconferentie Susanne / Ties

April - mei Resultaat 
werkconferenties 
in maart

Wmo
College
raad

Reguliere 
vergaderingen

Susanne / Ties

April Sociale 
infrastructuur

Raad Bij voorkeur 
themaraad

Susanne. Nieuwe raad 
inleiding geven over 
decentralisaties

najaar Besluitvorming 
beleid

Clienten
Inwoners H2
Pers

Mailings
Internet
Gemeentepag.
Persbericht en/of 
-bijeenkomst

Projectleiders ism 
communicatie.
Zal per domein verschillen
Keuze: gemeentepagina óf 
via pers óf beide.

1 januari 
2015

Inwerkingtreding 
Diverse 
decentralisaties/ 
wetten

Alle Uitleg over wetten en 
gevolgen voor de diverse 
cliënten

Campagne:
Datum: Onderwerp Doelgroep(en) Middel(en) Uitvoering (wie en wat)
feb 2014 Start campagne Clienten

Inwoners 
Pers

Persbericht
Posters
Gemeentepagina

Communicatie ism project
Campagne moet meteen 
goed beginnen en bekend 
worden gemaakt.
Interviewtjes voor op 
posters etc.

feb-dec 
‘14

Uitvoering 
campagne

Inwoners
clienten

Posters
Folders
gemeentepagina

Communicatie ism project
Geregeld nieuwe poster, 
folder, stukje op 
gemeentepagina.

April Wervingscampagne 
burgernetwerk

Inwoners Posters
Folders
Gemeentepagina
persbericht

Communicatie ism project. 
Doel is mensen te werven 
voor het burgernetwerk, in 
aansluiting op algemene 
campagne.

feb, apr, 
juni, aug, 
okt, dec.

verdiepingsslag Inwoners
clienten

gemeentepagina Communicatie ism project
Uitgebreid stuk op 
gemeentepagina mét 
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ervaringsverhalen
juli Evaluatie 1e helft project overleg Vaststellen of we zo goed 

werken, evt. aanpassen of 
stoppen

dec Evaluatie 2e helft Project overleg Moeten we nog doorgaan in 
2015?
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