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1. Inleiding 
 
De gemeenten worden de spil in het sociale beleid.  
 
Het huidige kabinet initieert een reeks nieuwe decentralisatieopgaven. Het roer moet om. 
Omdat de structuren rondom zorg niet voldoen, omdat het maatschappelijk denken anders 
geworden is, maar zeker ook omdat er bezuinigd moet worden. Het Rijk gaat niet langer 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 tegelijkertijd overgeheveld. Het kabinet kiest voor het 
overhevelen van deze taken naar de gemeente, omdat die dichter bij de burger staat. De 
gemeente kan daardoor doelmatiger en beter op de behoefte van de burger inspelen. In alle 
decentralisaties 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 maatschappelijke voorzieningen ingezette weg verder ingeslagen. We 
moeten met z’n allen groeien van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. 
 
De drie Walcherse gemeenten – Veere, Middelburg en Vlissingen – pakken de 
decentralisatieopgaven samen op. Zij doen dat in het project ‘Samenwerking sociaal 
perspectief Walcheren 2020’. Argumenten voor de samenwerking zijn de noodzaak van het 
delen van kennis en kunde, aandacht voor risicobeheersing en het feit dat het uitvoerende 
veld als regel bovengemeentelijk georganiseerd is. 
 
In de maart/april 2012 vastgestelde projectopdracht is vastgelegd dat communicatie 
belangrijk is. Want elke partij die van belang is, moet worden meegenomen in het proces.  
Afgesproken is daarom om te beginnen met het al in april opstellen van een 
communicatieplan. Het voorliggende document is de eerste aanzet. Het is een 
groeidocument.  Het doel van deze startnotitie is om op beknopte wijze voorzetten te doen 
voor communicatie. Het is niet mogelijk om binnen een zo korte termijn, met nog zo vele 
onduidelijkheden in wet- en regelgeving, een volledig omvattend en gedragen 
communicatieplan voor meerdere jaren te maken. Gemeenten staan nu nog aan de start van 
een reis, waarbij de eindbestemming nog in gezamenlijkheid (samenleving, betrokken 
organisaties en gemeenten in volle breedte, van ambtelijke organisatie tot gemeenteraden) 
verkend en vastgelegd moet worden. In overleg met het brede veld zullen we later tot een 
verdieping moeten komen.   
 
Communicatie zal en kan in het proces van de decentralisaties een grote rol moeten spelen. 
Om de dialoog op gang te brengen, om belanghebbenden te betrekken, om een basis te 
leggen voor een houding en gedragsverandering, een verandering in denken en handelen. 
Dat is noodzakelijk. Het Rijk draagt de verantwoordelijkheid over aan de gemeenten en de 
hoeveelheid beschikbare gelden vermindert drastisch. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
toch dezelfde kwaliteit van leven kan behouden, moeten we anders gaan denken en werken. 
In een veranderingsproces is aandacht voor de menselijke kant daarom onmisbaar. Door 
goede inzet van communicatie (mensen en middelen) is het proces te versoepelen en 
versnellen. 
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2. Om welke decentralisaties gaat het? 
 
Het gaat om vier belangrijke decentralisaties, die we vooral niet los maar in samenhang met 
elkaar moeten zien. Het gaat om een ingrijpende verandering van het sociale beleid en de 
uitvoering ervan.   
 
Decentralisatie AWBZ-begeleiding naar Wmo 
Het beleid van het kabinet is erop gericht om (zorg)taken in samenhang met andere 
beleidsterreinen zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De gemeenten zijn nu al 
verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en daarvoor het eerste 
aanspreekpunt voor inwoners die vragen hebben over participatie en zelfredzaamheid. 
Inwoners die thuis wonen en een matige of zware begeleidingsvraag hebben krijgen deze 
begeleiding niet meer vanuit de AWBZ. Deze begeleiding is door de jaren heen steeds 
verder uitgebreid en nu niet meer efficiënt georganiseerd en daardoor veel te duur. Alle 
nieuwe begeleidingsaanvragen komen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Bestaande AWBZ cliënten behouden hun recht op begeleiding. ‘Meedoen aan de 
maatschappij’ is het centrale doel van de Wmo. De ondersteuning vanuit de Wmo is gericht 
op het bevorderen van regie, zelfredzaamheid en participatie. Doelstellingen daarbij zijn: 
• preventie (voorkomen van ondersteuningsvragen en voorkomen van grotere problemen); 
• behoud en bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners en hun eigen netwerk; 
• bevorderen van welzijn en kwaliteit van leven; 
• participatie, deelnemen en een bijdrage leveren aan de samenleving (burgerkracht); 
• maximale eigen regie; 
• zelfstandig kunnen leven en functioneren. 
 
Decentralisatie Jeugdzorg (stelselwijziging Wet zorg voor jeugd) 
Elk jaar worden er in Nederland circa 180.000 kinderen geboren. Nederland telt ruim 3,5 
miljoen kinderen onder de 18 jaar. Met het overgrote deel van deze kinderen (ongeveer 
80%) gaat het goed. Rond de 15% van de kinderen komt op enig moment in zijn of haar 
jeugd met risico’s in aanraking. Ongeveer 5% maakt, soms langdurig, gebruik van 
gespecialiseerde zorg vanwege een (licht) verstandelijke beperking, psychische stoornis of 
zware sociale problematiek. De ambitie van het kabinet is dat alle kinderen gezond en veilig 
opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. In eerste instantie zijn 
ouders hiervoor verantwoordelijk. Zij delen die taak met medeopvoeders zoals leerkrachten, 
peuterspeelzaalleidsters en groepsleiders 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 spel!’  
Het stelsel moet eenvoudiger. De gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor alle zorg 
voor jeugd. Hierdoor wordt een integrale aanpak van jeugdhulp makkelijker gemaakt. De 
doelen van de stelselwijziging zijn: 

 Meer aandacht voor de kwaliteit van het ‘gewone’ opvoeden. De inzet van medewerkers in de 
jeugdzorg en jeugd GGZ moet meer ten dienste staan van ouders én van professionals die 
dagelijks met kinderen en ouders werken. 

 De vraag naar intensieve zorg verminderen door een betere ambulante basiszorg in de gewone 
omgeving van jeugdigen en opvoeders. Deze moet meer in het teken komen te staan van 
versterking van het oplossend vermogen van de (beroeps)opvoeders. 

 Als kinderen en opvoeders op intensieve hulp zijn aangewezen, dan dient deze in hun eigen 
omgeving geboden te worden. Deze hulp moet bijdragen aan de kracht van sociale netwerken. 
Behandeling buiten de eigen omgeving gebeurt bij uitzondering en alleen als de bescherming van 
het kind of de samenleving daarmee gediend is.  

 Hulp moet zonder overbodige bureaucratie beschikbaar zijn. Aanbieders laten zien welke 
resultaten ze boeken, zodat duidelijk is wat goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is.       

 
Decentralisatie Wet werken naar vermogen 
Het kabinet wil dat zo veel mogelijk mensen economisch zelfredzaam zijn. Mensen die nu 
nog gesubsidieerde arbeid verrichten of met een uitkering thuiszitten, moeten zo veel 
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mogelijk regulier aan het werk. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Wet werken naar 
vermogen (Wwnv). Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in 
jongeren (Wij), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheid 
voor jonggehandicapten (Wajong). 
 
Passend onderwijs 
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen per 1 augustus 2013 een zorgplicht. Dit 
betekent dat de school verplicht is elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan 
te bieden. Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. De rugzak wordt 
afgeschaft, maar daar staat tegenover dat een deel van het budget voor zorgleerlingen 
rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden 
meer maatwerk bieden aan leerlingen. Door de regio-indeling is het de bedoeling dat elk kind 
zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. Dat kan op de school van inschrijving zijn, 
op een andere school als daar de begeleiding van het kind beter georganiseerd kan worden, 
of op een school voor speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft dus bestaan. 
Hoewel het onderwijs primair verantwoordelijk is voor passend onderwijs, hebben de 
Walcherse gemeenten uitgesproken dat het van belang is om van het begin af aan een visie 
hierop te ontwikkelen. Onderwijs en gemeenten dienen elkaar namelijk te vinden in de 
aanbieding van zorg. 
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3. Analyse/uitgangspositie 
 
Communicatie beziet de decentralisaties als een ingrijpend verandertraject: 
1. verandering van cultuur (=houding en gedrag) 
2. verandering van organisatie (van de dienstverlening) en financieel (schuiven van geld) 
3. verandering van/voor personeel (schuiven van professionals) 
 
De praktijk laat zien dat in dit soort verandertrajecten vaak wordt gefocust op de harde 
factoren, zoals structuren, systemen en werkprocessen. De minder harde factoren, zoals 
cultuur, waarden en normen, stijlen van leidinggeven en samenwerking tussen medewerkers 
komen pas later aan de orde.  
 
Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk nut en noodzaak in te zien van het tijdig 
aandacht besteden aan de minder harde factoren. Anders gezegd: het strategisch inzetten 
van communicatie om de betrokken doelgroepen tijdig, volledig en op maat te informeren 
over de op handen zijnde veranderingen en hen er zo mogelijk bij te betrekken en waar 
mogelijk ervoor te enthousiasmeren. 
 
Stand van zaken:  
Bij de decentralisaties zijn erg veel verschillende partijen betrokken. De doelgroepen zijn óf 
nog helemaal onwetend of hebben een informatie achterstand. Wel is er bij veel partijen al 
bewustzijn (onrust? weerstand?) over bezuinigingen en op handen zijnde veranderingen. Er 
is nog veel onduidelijkheid en dat blijft voorlopig zo. Er is nog geen (gedeeld) toekomstbeeld. 
De projectgroep/partners die de decentralisaties ontwerpen en effectueren zijn nog ‘pril’. De 
tijdsdruk is hoog, de verantwoordelijkheid groot. De achterban en overige spelers voelen de 
urgentie en het belang vaak nog niet.    
 
Rode draad: een cultuuromslag 
De omslag die nodig is om de taken lokaal op te pakken vereisen een cultuurverandering: 
van de overheid, uitvoerenden en van de burger. De overheid stopt met ‘verzorgen’ en gaat 
‘zorgen dat’. De Walcherse gemeenten gaan voor krachtig burgerschap en de kracht van de 
lokale gemeenschap.  
 
Rode draad voor partners in het proces: 
De centrale vraagstukken voor Walcheren bij de decentralisaties zijn: 

- hoe boren we de eigen kracht of eigen regie van samenleving en individu aan? Hoe 
behouden we die, hoe vergroten we die? 

- Hoe organiseren we voor mensen in een kwetsbare positie de benodigde 
ondersteuning?  

Ambitie: vorm de ingewikkelde ondersteuningsstructuur om naar een samenhangende 
structuur die integrale ondersteuning verleent aan inwoners. Deze structuur moet ruimte 
geven aan de  informele infrastructuur zoals vrijwilligers, burenhulp en dergelijke. 
 
Kern van de aanpak wordt: 
• één huishouden, één plan, één aanpak  
• integrale gebiedsgebonden ondersteuningsstructuur voor alle levensgebieden en alle  
  leeftijden; 
• een opschalingsmodel van eenvoudig naar complex en zo snel mogelijk weer terug. 
(Zie: startnotitie en de projectopdracht ‘Sociaal perspectief Walcheren 2020’) 
 
Rode draad voor inwoners: 
Burgers moeten hun eigen kracht en hun eigen netwerk gaan inzetten (familie en omgeving). 
Kan een buurvrouw dagelijks even komen kijken hoe het gaat, dan is thuiszorg wellicht niet 
nodig. 
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Participatie van de maatschappij is noodzakelijk om zorg te verschaffen voor minder geld. De 
overheid biedt minder vanwege bezuinigingen. Niet elke uitkering blijft meer bestaan. 
Uitgangspunt is: wat heeft een mens nodig om te kunnen functioneren in de samenleving en 
in eigen omgeving niet kan krijgen. 
 
 
Algemene Tijdslijn: 

 

 
 

Decentralisatie: Invoering per: 

AWBZ begeleiding 1 januari 2013 

Wet werken naar vermogen 1 januari 2013 

Passend onderwijs 1  augustus 2013 

Jeugdzorg 1 januari 2015 
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4. Communicatiestrategie 
        
De decentralisaties hebben twee kanten: 
1. De harde verandering: overdracht van wettelijke taken, de verantwoordelijkheid op een 
andere plaats, de ontwikkeling van de nieuwe structuur om het werk te kunnen uitvoeren. 
Hier met name procescommunicatie inzetten, naast communicatie van concrete 
veranderingen. 
 
2. Zachte verandering: de cultuuromslag die nodig is voor het succes van het 
veranderingsproces. Transformatie (vernieuwing van kader waarbinnen de transitie 
plaatsvindt). Het gaat over het realiseren van een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van 
denken en handelen. Cultuuromslag is niet op korte termijn te realiseren, dit kost tijd en 
structurele inzet van communicatie én dialoog en draagvlak (mensen meenemen in de 
verandering, hun inbreng waar mogelijk gebruiken, interactie). Communicatie inzetten om de 
interactie op gang te brengen en gaande te houden.  
 
Belangrijke uitgangspunten: 

- Mondelinge communicatie is het meest krachtige instrument. Iedereen die deze 
veranderingen moet bewerkstelligen moet dit instrument bewust inzetten naar alle 
overig betrokkenen.  

- Alle communicatie ‘vermenselijken’. Het gaat hier immers over mensen. Voorbeelden 
aandragen, waar mogelijk visualiseren en dergelijke.  

- Eenduidige terminologie hanteren  
- Doe aan verwachtingsmanagement: functie van inspraak moet duidelijk zijn. Wat ligt 

er al vast, waarover kunnen betrokkenen wel meedenken 
- Duidelijk maken wat er mbt communicatie van wie wordt verwacht.  
- Vieren van successen, delen van tegenslagen (transparantie) 

 
 
Communicatie op maat 
Communicatie moet ‘op maat’ worden ingezet. Per doelgroep bepalen of dit segment moet: 

 MEEweten  

 MEEdenken 

 MEEdoen 

 MEEbeslissen.  
 
De ‘status’ van de gebruiker bepaalt hoe je met hem communiceert. 
Navolgend beproefd model van vier basis communicatiestrategieën helpt op basis van de 
vraag of doelgroep moet meeweten, -denken, -doen of -beslissen, hoe je met hem/haar 
communiceert.  

 

 
      
              ©  Communicatiekruispunt – dr. Betteke van Ruler 

MEE weten MEE doen 

MEE denken MEE beslissen 

WAT
T 

HOE 
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Centrale vraag op de verticale as in dit model is:  

 Willen we (of moeten we) de boodschap topdown brengen of moeten/willen we via 
dialoog tot een gewenst resultaat komen? 

 
De vraag die gesteld wordt bij de horizontale as is: 

 Wat willen we bereiken door communicatie?  

 Moet iemand iets weten of moeten we houding/gedrag/opstelling beïnvloeden?  
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5. Doelgroepen  
 
De decentralisaties zijn een complex proces waarbij veel spelers betrokken zijn. Er zijn veel 
verschillende doelgroepen, soms heeft dezelfde doelgroep ook een ‘dubbelrol’. Dan willen 
we dus verschillende doelen bereiken bij dezelfde doelgroep.  
 In dit proces is het heel belangrijk om de rollen zuiver te houden. Wie is verantwoordelijk 
voor wat? Wie neemt initiatief? Wie zorgt voor de communicatie en verbindingen tussen de 
partijen? Wie zorgt voor het verankeren van afspraken?  
In eerste instantie is vooral de procescommunicatie van groot belang. 
 
Alle genoemde doelgroepen  

 moeten weten wat de decentralisatie inhoudt: om welke decentralisaties gaat het, wat 
zijn de consequenties etc; 

 moeten begrijpen waarom deze decentralisaties worden ingezet, wat de voordelen 
zijn, het belang er van inzien en zich erbij betrokken voelen; 

 een positieve grondhouding hebben ten aanzien de decentralisaties en 
gemotiveerd/bereid zijn er mee aan de slag te gaan. 

Communicatie zal zich voornamelijk richten op het bekend maken van de decentralisaties, 
het creëren van betrokkenheid en draagvlak en het geven van een positieve stimulans.  
 
 
1. ‘Intern’: partners die de decentralisaties realiseren 
projectgroep, stuurgroep werkgroepen e.d. 
 
[Organogram programmastructuur laten maken en invoegen] 
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedenken, Meedoen 
 
 
2. Gemeenteraden, commissies 
Middelburg 
Vlissingen 
Veere 
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedenken, Meebeslissen 
 
 
3. Colleges van B&W 
Middelburg 
Vlissingen 
Veere 
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meebeslissen 
 
 
4. Andere betrokken partijen (wel rol in decentralisatie maar niet direct in de realisatie voor 
Walcheren) 
Provincie (task force jeugd),  
College Zorg en Welzijn,  
VZG 
VNG 
Rijk 
! Collega ambtenaren van de gemeenten 
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten 
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5. Uitvoerende partijen:  
Alle organisaties die zorg, onderwijs op maat en begeleiding naar werk leveren of 
coördineren. Dit is een enorme doelgroep met een grote diversiteit. Het gaat in het kader van 
dit eerste communicatieplan te ver om deze al allemaal te (kunnen) benoemen. Daarvoor zijn 
ook nog onderzoeken gaande door Scoop (voor de decentralisatie begeleiding) en ZENC 
(voor de decentralisatie jeugdzorg). De organisaties en hun medewerkers moeten betrokken 
worden bij de nieuwe wijze van werken die voor hen vaak grote veranderingen inhoudt. Ze 
moeten deze nieuwe denk en handelwijze ook kunnen overbrengen. Zij zijn hiermee 
doelgroep, maar ook ambassadeur (communicatiemiddel). Het gaat om organisaties zoals 
Orionis, MEE, Porthos, Vraagpunt Veere, Zorgstroom, Werkt voor ouderen, Faciltas, GGD 
enzovoorts 
Een aantal uitvoerende partijen zijn al verenigd in netwerken. Bijvoorbeeld de kern- en 
ketenpartners van Porthos en Vraagpunt Veere. Hier kunnen we in de communicatie gebruik 
van maken. Sommige partijen zitten in een onderlinge concurrentiepositie. 
 
Twee belangrijke doelgroep segmenten:  ! Zorgverzekeraars  

! Openbaar Ministerie (Justitie, ivm Jeugdzorg) 
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedenken, Meedoen 
 
6. Adviesraden en cliënten(organisaties) 
De Walcherse gemeenten hebben adviesraden in het leven geroepen, om mee te denken en 
te adviseren over het sociale domein. Voor een deel is dit wettelijk voorgeschreven, voor een 
deel berust dit op eigen gemeentelijke keuzes. Denk aan de Wmo-adviesraden, de 
seniorenraden, de jeugdraad Veere, wijk- en dorpsraden, maar ook vertegenwoordigende 
cliëntenorganisaties. Provinciaal is er een overkoepelende samenwerking van 
cliëntenorganisaties in de vorm van het Klaverblad. Het is belangrijk de adviesraden en de 
cliënten(organisaties) bij de voorkant van de beleidsvorming te betrekken.   
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedenken, Meedoen 
 
7. Klankbordgroepen 
Het voorstel is om zowel voor de decentralisatie begeleiding als voor de jeugdzorg een 
klankbordgroep in te stellen. Dit met als doel om de gemeentelijke aanpak en keuzes te 
vooraf te delen met de uitvoerende organisaties. Datzelfde geldt voor de kernpartners van  
Porthos en Vraagpunt Veere. Deze klankbordgroepen vormen de brug tussen de gemeenten 
en ‘het veld’.  
 
Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedenken, Meedoen 
 
8. Inwoners Walcheren  
De burgers zijn de klanten. Zij nemen de diensten af. Maar zij moeten straks ook meer zorg 
gaan bieden aan elkaar. Om de zelfredzaamheid te bevorderen, is het de bedoeling dat 
meer uitgegaan wordt van de eigen krachten, dat iedereen meer mantelzorg gaat leveren, 
een grotere rol gaat spelen voor de zorgbehoevende buren, kennissen en vrienden. Dit 
betekent een verandering in houding en gedrag.  
 
Type communicatie met deze doelgroep: Voorlopig Meeweten, gedeeltelijk Meedenken 
(klankbordgroep) 
 
 
8. Pers 
Vooral lokale en regionale pers 
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Type communicatie met deze doelgroep: Meeweten, Meedoen 
 
 
6. Communicatiedoelen voor 2012 
 
1. ‘Intern’: Partners die de decentralisaties realiseren 
Bewustmaken van hun verantwoordelijkheid voor communicatie met hun doelgroepen. Zij 
communiceren! Uitdragen: ‘wat ben je aan het doen, waar ben je mee bezig. Overtuigen van 
belang van persoonlijke communicatie. Zij moeten het voortouw nemen. Zij moeten kennis 
delen, enthousiasmeren, sense of urgency overbrengen, interactie aangaan. Ze zijn de 
ambassadeurs van het project.  
 
2 en 3. Colleges en raden en commissies 

 Genoeg info om juiste beslissingen te kunnen nemen. Goede afwegingen kunnen maken. 
Voeding en ruimte geven voor zorgvuldigheid, dialoog, debat, meningsvorming 

 Sense of urgency (grote bedragen, grote veranderingen, grote verantwoordelijkheden) 
 
4. Andere betrokken partijen  
Mee-weten. Collega’s van de gemeenten zijn een belangrijke doelgroep. 
 
5. Uitvoerende partijen 

 Meeweten zodat zij goed hun werk kunnen doen. Duidelijkheid over proces 

 Sense of urgency. Draagvlak. Groeien naar ambassadeursrol 

 Meebouwen aan een nieuw sociaal stelsel met 1 gezin 1 plan als leidend principe.  

 Community opbouwen voor interactie en feedback 
 
6. Adviesorganen 

 Interactie, meedenken in toekomstig beleid, best practices aandragen, leren van elkaar 

 Community opbouwen voor interactie en feedback 
 
7. Cliënten en Inwoners 
Antwoord geven op vragen: Wat er gaat er veranderen? Waarom? Wat betekent dat voor u? 
wat moet u nu doen? Waar haal ik mijn informatie vandaan? Waarom is nog niet overal 
antwoord op? 

 Weten wat er verandert, wat betekent dat voor hen, wat moeten zij nu doen? 

 Weten waar ze terecht kunnen voor informatie, diensten en producten 

 Cliënten betrekken bij ontwikkeling > formeren van klankbordgroepen 
 
8. Pers 
Informeren, free publicity, achtergrondinfo 
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7. Media- en middelenstrategie   
 
Interne communicatie op orde 
Eerst interne communicatie op orde alvorens extern te communiceren. Zorgen voor een 
‘gezamenlijk vertrekpunt’. Voor interne communicatie richten we ons op de eerste 3 
doelgroepen (projectmedewerkers, Colleges, raden/commissies). Soms breiden we deze 
‘interne’ doelgroep uit met doelgroepen 4 t/m 6: andere betrokken partijen, uitvoerende 
partijen en adviesorganen.  
 
Kernboodschap 
De overkoepelende kernboodschap plus boodschappen per decentralisatie of onderdeel 
(sound-bites) invullen. Projectgroep zelf is aan zet om kernboodschap te formuleren. 
 
Naamgeving 
Herkenbare naam voor het project. Zichtbaar maken. Bijvoorbeeld Walcheren voor elkaar, 
Kracht van Walcheren, Walcheren 4D, W!, …. Het loont om hier even goed over na te 
denken. Projectgroep is aan zet. 
 
Tijdige en eenduidige communicatie 
- Eén woordvoeder (voor Walcheren, voor het hele proces). 
Daarnaast per gemeente de wethouder met sociale zaken in portefeuille 
- Informatie delen en afstemmen wanneer met wie wordt gecommuniceerd. Spil in de 
communicatie zijn de gemeenten 
- Communiceer open, tijdig en volledig 
- Hanteer dezelfde terminologie (woordenboek maken). Projectgroep is aan zet. 
- Waar mogelijk aansluiten bij huidige communicatiemiddelen bijvoorbeeld Porthos website, 
gemeentelijke websites en uitgaven, Wmo-informatie 
 
 
In te zetten middelen: 
 
Communicatie met en tussen alle betrokken partijen die de decentralisaties (mede) 
realiseren (‘intern’) 
- Maandelijkse terugkoppeling van stuurgroep in kort verslag 
- Woordenboek met terminologie binnen project 
- Persoonlijke communicatie! 
- Maandelijkse digitale nieuwsbrief (email)  
- Eigen e-mailadres voor decentralisaties waarop aanmelding voor nieuwsbrief en 
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Bijvoorbeeld decentralisatieswalcheren@ 
geenidee.nl. Beheer: projectsecretariaat 
- onderzoek behoefte aan een communicatiemiddel (extranet of id) voor kennisoverdracht en 
feedback binnen project. zie bijvoorbeeld https://jeugdzorg.pleio.nl/  
- Social media voor het overkoepelende project (bijvoorbeeld twitter, facebook, LinkedIn 
groep) 
 
Communicatie naar inwoners 
- Meer campagnematige aanpak van informatieoverdracht (nog uitwerken) 
- Gemeentelijke websites - Knop decentralisaties (maar dan onder een meer aansprekende 

naam) op gemeentelijke websites. Nog uitzoeken hoe dat precies moet, terughoudend met 
het lanceren van een nieuwe site. Zelfde info op de 3 gemeentelijke sites. 

- Persberichten 
- Lokale gedrukte media 
- Lokale radio/tv 
- Voorstel: ¼ pagina Faam wekelijks afnemen, vullen met wijzigingen en met beïnvloeding 

houding gedrag (cultuurverandering). Kost capaciteit 

mailto:decentralisatieswalcheren@geenidee.nl
mailto:decentralisatieswalcheren@geenidee.nl
https://jeugdzorg.pleio.nl/
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- Social media inzetten (verder uitwerken in social media strategie) 
- Rolmodellen/ervaringsdeskundigen aantrekken (ambassadeurs) waarnaar verwezen kan 

worden (bijvoorbeeld in het kader van ‘eigen kracht’) > testimonials  
- Brochures wanneer informatie over producten en diensten en werkwijze concreet is 
- Voorlichtingsbijeenkomsten over wijzigingen  
- Formeren klankbordgroepen voor interactie 
 
Communicatie naar adviesraden 

- Persoonlijke communicatie 
- Interactiebijeenkomsten 
- Digitale nieuwsbrief 
- Inzet social media voor feedback en interactie (community bouwen) 

 
Communicatie naar uitvoerende partijen 
- Persoonlijke communicatie waar mogelijk 
- Gezamenlijke brief van de Walcherse gemeenten (gelieerd aan digitale nieuwsbrief) 
Het uitzetten van een gezamenlijke brief van de Walcherse gemeenten naar alle organisaties 
voor wie de decentralisaties van belang kan zijn (met praktische info over de samenwerking, 
de projectorganisatie, het projectleiderschap, waar informatie te halen, het spoorboekje e.d.). 
- Factsheets die de decentralisaties en de Walcherse vertaalslag transparant maken en waar 
mogelijk visualiseren.   
- Bijeenkomsten om uit het wij-zij kamp te blijven en gezamenlijkheid te onderstrepen 
- waar mogelijk persoonlijke communicatie op deelgebied dat hen raakt. 
- Middel voor kennisoverdracht inzetten: Werkconferentie(s) of open space bijeenkomst, over 
(in eerste instantie) Begeleiding/AWBZ met uitleg en interactie. 
- inzet social media (community bouwen) 
 
Communicatie naar Colleges, Raden en Commissies 
- Persoonlijke voorlichting 
- Factsheets en alle andere informatie voor de andere doelgroepen waar nuttig, bijvoorbeeld 
digitale nieuwsbrieven 
-Digitale nieuwsbrief 
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8. De kalender 
 
Tijdslijn uitzetten en acties invullen kan in de communicatiekalender. De nu bekende 
mijlpalen en communicatiemiddelen op hoofdlijnen zijn voor 2012 in kaart gebracht, maar 
nog niet compleet. De kalender moet nog in verder worden uitgewerkt, het is een dynamisch 
document. Dit is ook afhankelijk van ontwikkelingen en gebeurtenissen in het proces. 
Afhankelijk van het verloop van het proces kunnen we de communicatiemomenten bepalen. 
  
Algemeen: 

April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Mijlpalenplanning toevoegen       

 Doelgroep-middelenmatrix     

 Social media strategie     

Uitwerken overkoepelend commplan en opstellen communicatieplannen per decentralisatie 

 Kernboodschappen 
Doelgroep-middelenmatrix 

     

 Persberichten publieke media wanneer er nieuws is voor de inwoners 

Informatie in gemeentelijke uitgaven dmv voorbeelden, testimonials & feitelijke informatie 

 
 
 
 

April 2012  

- digitale nieuwsbrief 
- email adres van project(secretariaat) voor opbouw adressenbestand nieuwsbrieven 
 

 

Mei 2012  

- digitale nieuwsbrief 
- vaststellen woordvoering en spelregels proces 
- woordenboek voor gemeenschappelijke taal & goede naam geven aan het proces 
- eerste factsheet (overkoepelend) 
- klankbordgroepen formeren (verantwoordelijkheid van project, niet van 

communicatie) 
- doorlopend informatie in gemeentelijke uitgaven dmv voorbeelden, testimonials & 

feitelijke informatie 
- onderzoek naar behoefte aan communicatiemiddel om informatie binnen project te 

delen 
- info op gemeentelijke websites (infrastructuur regelen) 
- testimonials, ambassadeurs en aansprekende cases verzamelen om materie te 

verduidelijken (interviews, filmpjes etc) 
- social media strategie uitwerken 
- … 

 

Juni 2012 (mijlpaal: 12 juni: presentatie voor de 3 gemeenteraden (en de Wmo-raden?)) 

- digitale nieuwsbrief 
- werkconferentie(s) Walcheren over begeleiding AWBZ 
- sessie(s) met klankbordgroepen 
- … 

 

Juli 2012 

- digitale nieuwsbrief 
- factsheets van alle decentralisaties, waar mogelijk visualiseren 
- … 
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Augustus 2012 

- digitale nieuwsbrief 
- … 

 

September 2012 (mijlpaal: Bespreking in raadscommissies) 

- digitale nieuwsbrief 
- presentatie aan raadscommissies, waar mogelijk visualiseren 
- sessie(s) klankbordgroepen 
- … 

 

Oktober 2012 (mijlpaal: kaderstellende behandeling) 

- digitale nieuwsbrief 
- communicatie bijstellen adhv kaderstellende behandeling 
- voorlichtingsbijeenkomsten naar inwoners ivm komende concrete wijzigingen  
- … 

 

November 2012 

- digitale nieuwsbrief 
- sessie(s) klankbordgroepen 
- voorlichtingsbijeenkomsten naar inwoners ivm komende concrete wijzigingen  
- … 
 

December 2012 

- digitale nieuwsbrief 
- voorlichtingsbijeenkomsten naar inwoners ivm komende concrete wijzigingen  
- … 

 
 
9. Budget 
 
Nog in te vullen 
 
Aanbeveling: projectsecretariaat is noodzakelijk om, ook voor communicatie, 
werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld opbouwen en bijhouden email adressenbestand, 
website info ed. 
 
Verwachtingsmanagement ten aanzien van communicatie: hoe wordt de taakverdeling? 
Optie 1: Communicatie adviseert op hoofdlijnen en projecttrekkers moeten zelf veel doen. 
Inschatting inzet communicatie: 2 dagen per week.  
Optie 2: Of veel inzet en ook uitvoerende taken voor communicatie. Inzet: 1 fte (5 dagen per 
week).  
 
Urgentie: communicatie niet op de lange baan schuiven, het is de hoogste tijd om 
daadwerkelijk te gaan communiceren met alle doelgroepen.  
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10. Het vervolg 
 
 
Deze startnotitie communicatie voor de overkoepelende decentralisaties pretendeert niet 
volledig te zijn. Naarmate het proces vordert zal ook dit plan bijgesteld en verfijnd moeten 
worden.  
 
Eerste zorg is het vrijmaken van capaciteit voor communicatie.  
 
Wanneer er meer duidelijkheid is kan een mijlpalenkalender worden ingevoegd. Voor sociale 
media moet een strategie komen. Wanneer een keus gemaakt is over de in te zetten 
middelen kan een doelgroepen-middelenmatrix toegevoegd worden. Die geeft in één 
oogopslag duidelijkheid over eventuele lacunes in de communicatie naar bepaalde 
betrokkenen, die vervolgens natuurlijk gedicht moeten worden.  
 
Voor alle afzonderlijke decentralisaties zullen aparte communicatieplannen en 
communicatiekalenders gemaakt moeten worden.  
 
Het is belangrijk dat verwachtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van communicatie 
en de uitvoering daarvan duidelijk zijn. 
 


