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Communicatieplan invoering drie decentralisaties 

 
Opdrachtgever: Stuurgroep 3d’s  
 
Projectleider: Desna Troost (BMO)  
 
Projectgroep: Willemien Werner, Natasja Spiekerman  
 
 

Inleiding 

De gemeenten worden de spil in het sociale beleid. Dit jaar krijgt de gemeente er grote taken bij in het 

sociale domein: de volledige jeugdhulp, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de 

Participatiewet. Nog nooit eerder zijn zoveel taken tegelijkertijd overgeheveld.  

Hiermee wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning 

van onze inwoners, van jong tot oud. Het raakt alle leefgebieden: zorg, welzijn, opvoeding, werk en 

inkomen en veiligheid.  

 

Analyse  

Gemeenten krijgen de opgave om met minder middelen de maatschappelijke ondersteuning slimmer 

en beter te organiseren. Dit vraagt om een hervorming (= transformatie) van het sociale domein. Om 

dit te realiseren moeten beleid, organisatie en middelen samenhangend worden geformuleerd. Dit 

betekent voor de gemeente concreet: nieuw te formuleren beleid, nieuwe doelgroepen, nieuwe en 

andere aanbieders, een insteek op gedragsverandering (de kanteling/‘participatiemaatschappij’) en 

veranderende werkzaamheden voor een deel van haar medewerkers.  

 

Daarbij is er sprake is van verschillende snelheden in het wetgevingsproces (zie bijlage 1 – 

Wetsinformatie):  

 

• De Jeugdwet  is in februari door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2015 in 

werking. 

• Het wetsvoorstel Wmo 2015  zal naar verwachting eind maart/ begin april 2014 behandeld 

worden in de Tweede Kamer.  

• Het wetsvoorstel Participatiewet  is eind februari 2014 aangenomen door de Tweede Kamer 

en dient nog behandeld te worden in de Eerste Kamer. Het streven is de wet per 1 januari 

2015 in werking te laten treden.  

 

Over de over te hevelen budgetten bestaat nog onduidelijkheid bij de gemeenten. Pas later dit jaar 

(mei- en septembercirculaire) wordt dit op het niveau van de individuele gemeenten duidelijker. Ook is 

het nog niet duidelijk welke inwoners het specifiek betreft . 
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Al deze ontwikkelingen brengen onduidelijkheden en onzekerheden met zich mee voor inwoners, 

cliënten, (zorg)aanbieders en medewerkers. Dit vraagt om een gedegen communicatie-aanpak en een 

communicatieve organisatie. 

 

Uitgangspositie 

• Rapport over gewenste communicatiemiddelen door inwoners van Hellevoetsluis (onderzoek 

onder Internet Burger Panel, 2012) 

• Communicatie richting individuele cliënten over gevolgen van beleid voor hun situatie (samen 

met aanbieders?) 

• Communicatie met zorgaanbieders over beleid, proces en fasering, samenwerking 

• In samenwerking met de betrokken beleidsambtenaren een denktank opzetten voor externe 

partijen anders dan aanbieders en hierbij in ieder geval MEE en huisartsen betrekken 

• Communicatie gericht op veranderingen en beleid Hellevoetsluis en Westvoorne (vormen van 

opvang en activiteiten voor kwetsbare burgers) 

• Het communicatieplan heeft niet alleen tot doel om inwoners te informeren over de 

veranderingen die op stapel staan, maar vooral ook wat het concreet voor hen betekent in hun 

dagelijks leven, wat zij zelf kunnen doen in hun eigen situatie en op welke wijze zij een actieve 

bijdrage kunnen leveren aan een gemeente waarin het voor iedereen prettig leven is.  

• Er is een omslag nodig in het denken over de rol van de gemeente, inwoners en betrokken 

maatschappelijke organisaties, een cultuur-/mentaliteitsverandering. Communicatie is een 

wezenlijk onderdeel van de veranderingsstrategie.)  

• interactie en dialoog op gang brengen om draagvlak te creëren  

• participerende samenleving: een beweging naar meer eigen verantwoordelijkheid, ‘eigen 

kracht’ van de inwoners en gemeenschapskracht 

• inwoners concreet informeren wat de veranderingen betekenen voor hun dagelijkse leven 

betekenen 

• inspireren: we werken samen met professionals en inwoners waarbij we ervan uitgaan dat we 

elkaars krachten en middelen kunnen gebruiken  

• Analyse: we kunnen vragen aanleveren voor het jaarlijkse WMO cliënten-onderzoek. Daarin 

kunnen we cliënten bijvoorbeeld bevragen naar hun mening over het  loket, ervaringen met 

huidige aanbod en verbeterpunten, maar ook naar hun wensen op het gebied van 

communicatie. 

• Vroegtijdig, systematisch, eenduidig en helder communiceren 

• Afspraken over woordvoering en persbeleid  

• Bepalen reikwijdte: sommige communicatie zal zich richten op de doelgroepen van alle drie de 

decentralisaties en andere communicatie zal gericht zijn op een of twee decentralisaties.  
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Doelen en uitgangspunten 

 

Beleidsplan ‘De krachten gebundeld’ 

De visie zoals beschreven in het beleidsplan ‘De krachten gebundeld’ op de inrichting van het sociale 

domein in Hellevoetsluis en Westvoorne vormt de basis voor het communicatieproces. In alle 

communicatieuitingen dienen de beslispunten uit het beleidsplan als uitgangspunt genomen te 

worden.  

 

Dynamisch document en toepasbaar voor Hellevoetsluis en Westvoorne 

Het voorliggende communicatieplan betreft een dynamisch document. De beleidsontwikkeling van de 

drie decentralisaties is immers ook een dynamisch proces, waarin continu ingespeeld moet worden op 

landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.  

Het communicatieplan moet voor beide gemeenten toepasbaar zijn en dienen als een leidraad voor de 

uitvoering van de communicatie. Dit communicatieplan heeft primair tot doel om de communicatie in 

2014 vorm te geven, maar zal ook als basis worden gebruikt voor de communicatie in 2015 en verder. 

Het document is daarom niet in beton gegoten en kan later worden aangepast of uitgebreid als dat 

nodig is. Voor afzonderlijke projecten kunnen (deel)communicatieplannen worden gemaakt (in 

afstemming met de projectgroep Communicatie). 

 

Toon 

De diverse doelgroepen kunnen te maken krijgen met nadelige gevolgen van de veranderingen; 

mogelijk maken ze zich daar op voorhand al zorgen over. In de toonzetting van de communicatie is 

het belangrijk begrip te tonen voor de zorgen die mensen eventueel hebben en deze emoties ook te 

benoemen. Daarentegen dienen ook de elementen die verbeteren benoemd te worden.  

 

Taalniveau  

Voor alle vormen van communicatie geldt altijd dat het taalniveau dient te worden afgestemd op de 

doelgroep. Bij een complex verhaal als dat van de decentralisaties is het belangrijk extra alert te zijn 

op technisch en ingewikkeld taalgebruik.  

 

Communicatiestrategie 

 

Zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke campagne 

Om de herkenbaarheid ten aanzien van de cultuuromslag en veranderende taken te vergroten sluiten 

we zoveel mogelijk aan bij de landelijke campagnes zoals ‘we gaan meer voor elkaar betekenen’ 

(VNG campagne, maart 2014). Afhankelijk van de inhoud van de landelijke campagnes wordt gekeken 

hoe Hellevoetsluis en Westvoorne hier gebruik van kunnen maken.  
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Maatwerk 

Bij elke besluitvorming bedenken we: wat betekent dit besluit voor wie? Welke impact heeft het voor 

welke doelgroep? Welke strategie past bij deze doelen en uitgangspunten? En welke middelen 

passen bij welke doelgroep?  

 

Persoonlijke communicatie 

Hoe meer ‘pijn’ de besluitvorming betekent, hoe meer het accent van de  communicatie komt te liggen 

op persoonlijke communicatie.   

 

Ring van invloed  

Communicatie in het hart van beleid. Dat is het uitgangspunt bij een aanpak volgens factor C.  

Kenmerkend voor deze methode is: 

• Beleidsmakers en projectleiders zélf instrumenten in handen geven om communicatie 

• een plek in hun dagelijks werk te geven. 

• Weten wat er speelt (omgeving gestructureerd in kaart brengen, nadenken over rollen, 

kennis en posities) en daar op inspelen.  

• Doelgroepen zijn leidend voor de communicatie. 

 

Samenwerking op Voorne Putten 

Dit communicatieplan biedt een handreiking om de communicatie over deze drie decentralisaties 

verder vorm te gaan geven voor de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne. Daarnaast is er 

regelmatig afstemming met Brielle en het toekomstige Nissewaard.  

 

Doelgroepen / krachtenveldanalyse 

Primaire doelgroepen:  

1. De huidige cliënten  

- inwoners die nu al gebruik maken van WMO- of jeugdvoorzieningen  

2. Overige inwoners  

- inwoners die geen gebruik maken van zorgvoorzieningen,  

- inwoners die vrijwilligerswerk verrichten 

– inwoners die mantelzorgtaken verrichten 

3. De zorgaanbieders  

- professionals en  

- professionele organisaties  

4. De bestuurders en raads(commissie)leden en adviesraden  

5. De medewerkers van beide gemeenten  

- consulenten,  

- beleidsmedewerkers betrokken afdelingen,  

- medewerkers KCC,  

- leidinggevenden,  
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- overige medewerkers en de  

- Ondernemingsraad 

6. Externe partijen anders dan de professionals; de doorverwijzers 

Communicatiedoelstellingen 

 

Burgerparticipatie 

De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne willen inwoners en aanbieders actief betrekken bij:   

• de vormgeving van het volledig klantproces  

• de vormgeving van het ondersteuningsaanbod  

• de vormgeving van het sociaal wijkteam  

• de vormgeving van de infrastructuur voor toegang  

Per doelgroep en fase kan de vorm van participatie en stijl variëren maar het uitgangspunt blijft het 

actief participeren van alle relevante doelgroepen. Vanwege de beperkende randvoorwaarde van tijd 

zullen hier echter pragmatische vormen (snel, informeel) voor gekozen moeten worden.  

 

Communicatie 

De gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne willen actief communiceren met alle betrokken 

doelgroepen. En daarbij niet alleen informatie “zenden”, maar vooral ook “binnenhalen” om 

begrijpelijker beleid te maken en draagvlak te creëren. 

• Communicatie gericht op veranderingen en beleid naar inwoners en cliënten in het algemeen  

• Communicatie gericht naar individuele cliënten  over de gevolgen van het nieuwe beleid voor 

hun situatie 

• Communicatie met professionals (zorgaanbieders, welzijnsorganisaties) over beleid, proces 

en fasering, samenwerking (incl. zorgtoewijzingsbericht) 

• Opzetten denktank voor externe partijen anders dan aanbieders (MEE, huisartsen, 

eerstelijnszorg, vrijwilligersorganisaties,….) 

• Aanbieders betrekken bij uitwerking van beleidsplan naar implementatie 

 

Communicatiedoelstellingen algemeen 

• Doelgroepen zijn op de hoogte van de komende veranderingen in het sociaal domein.  

(kennis) 

• Doelgroepen begrijpen wat de veranderingen inhouden en zien het belang er van in.  

(houding)  

• Doelgroepen weten welke bijdrage van hen wordt verwacht in de nieuwe situatie en zijn bereid 

die naar vermogen te leveren. (gedrag) 

 

Communicatiedoelstellingen per doelgroep 

Per doelgroep is aangegeven of de doelgroep moet 'meeweten, meedenken, meebeslissen of 

meewerken'.  
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1. De huidige cliënten 

(inwoners die nu al 

gebruik maken van 

WMO- of 

jeugdvoorzieningen)  

 

Meeweten, meedenken, 

meewerken 

• Cliënten weten wat de decentralisatie inhoudt, wat er 

voor hen gaat veranderen en waarom. (Kennis) 

• Cliënten begrijpen waarom deze decentralisaties 

worden ingezet, wat de voordelen zijn, zien het belang 

ervan in en voelen zich erbij betrokken. (houding) 

• Cliënten hebben een positieve basishouding ten 

aanzien van de decentralisaties en zijn 

gemotiveerd/bereid hun eigen kracht en netwerk in te 

gaan zetten. (Gedrag) 

 

2. Overige inwoners ( 

inwoners die geen 

gebruik maken van, 

inwoners die 

vrijwilligerswerk / 

mantelzorgtaken 

verrichten) 

 

Meeweten, meedenken 

(gedeeltelijk) 

 

• Inwoners weten dat ze zorg verandert en wat de 

gevolgen zijn. (kennis) 

• Inwoners weten dat de rol van de overheid verandert, 

dat het accent ligt op zelfredzaamheid, er wordt niet 

meer geredeneerd vanuit rechten maar vanuit plichten 

en verantwoordelijkheden. (kennis) 

• Inwoners die ondersteuning en zorg nodig hebben, 

weten waarvoor ze waar terecht kunnen. (kennis) 

• Inwoners weten welke bijdrage van hen wordt 

verwacht in de nieuwe situatie en zijn bereid die 

bijdrage naar vermogen te leveren. (kennis) 

• Inwoners hebben een positieve basishouding ten 

aanzien van de decentralisaties en zijn 

gemotiveerd/bereid om mantelzorg te verlenen of 

vrijwilligerswerk te doen. (gedrag) 

 

3. De zorgaanbieders 

(professionals en   

professionele   

organisaties) 

 

Meeweten, meedenken, 

meewerken 

 

• De zorgaanbieders weten dat er een transitie is gestart 

en zijn op de hoogte van de uitgangspunten en 

doelstellingen. 

• De zorgaanbieders weten hoe ze de zorg 

fundamenteel anders moeten organiseren en welke rol 

cliënten in dit geheel hebben (o.a. eigen kracht) 

• De zorgaanbieders hebben een positief gevoel over de 

rol die zij in het interactieve proces hebben gespeeld.  

• De organisaties weten wat er nodig is om op een 

andere manier te gaan werken en ontwikkelen hierin 

mee (cultuuromslag). 

• De organisaties informeren en activeren hun eigen 

achterban 
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• Organisaties weten welke bijdrage van hen wordt 

verwacht in de nieuwe situatie en zijn bereid die 

bijdrage naar vermogen te leveren. 

 

4. De bestuurders en 

raads(commissie)leden 

en adviesraden 

 

Meeweten, meedenken, 

meebeslissen 

 

• Bestuurders weten dat er transities zijn gestart en zijn 

op de hoogte van de uitgangspunten en doelstellingen. 

Zij kennen het beleidsplan 'De krachten gebundeld'. 

• Bestuurders weten hoe ze de zorg anders moeten 

gaan organiseren en welke rol cliënten in dit geheel 

hebben.  

• Bestuurders weten wat er nodig is om op een andere 

manier te gaan werken en ontwikkelen hierin mee 

(cultuuromslag). 

• Bestuurders hebben kennis van de voortgang en 

geven ondersteuning aan de invoering en verdere 

ontwikkeling van de nieuwe werkwijze in het sociaal 

domein. 

 

 

5. De medewerkers van 

beide gemeenten (incl. 

consulenten, 

beleidsmedewerkers 

betrokken afdelingen, 

medewerkers KCC, 

leidinggevenden, overige 

medewerkers) 

 

Meeweten, meedenken 

(betrokken medewerkers en 

consulenten), meewerken 

(betrokken medewerkers en 

consulenten). 

 

• Medewerkers weten dat er transities in de zorg zijn  

gestart en zijn op de hoogte van de uitgangspunten en 

doelstellingen. Zij bezitten een basiskennis van de 

transities. 

• Betrokken medewerkers weten hoe ze de zorg anders 

moeten gaan organiseren en welke rol cliënten in dit 

geheel hebben.  

• Medewerkers weten wat er nodig is om op een andere 

manier te gaan werken en ontwikkelen hierin mee 

(cultuuromslag). 

• Medewerkers hebben kennis van de voortgang en 

geven ondersteuning aan de invoering en verdere 

ontwikkeling van de nieuwe werkwijze in het sociaal 

domein. 

• Medewerkers van Hellevoetsluis en Westvoorne en 

ervaringsdeskundigen -professionals en cliënten en 

hun verzorgers- denken waar mogelijk mee over de 

vorming van een nieuwe structuur. 

 

6. Externe partijen anders 

dan de zorgaanbieders; 

• Doorverwijzers weten dat ze zorg verandert en wat de 

gevolgen zijn. 
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doorverwijzers 

 

Meeweten, meewerken 

 

• Doorverwijzers weten dat de rol van de overheid 

verandert, dat het accent ligt op zelfredzaamheid, er 

wordt niet meer geredeneerd vanuit rechten maar 

vanuit plichten en verantwoordelijkheden 

• Doorverwijzers weten naar welke instanties ze hun 

patiënten/cliënten voortaan kunnen doorverwijzen.  

 

 

Communicatieboodschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatieboodschap per doelgroep:  

• Nog bepalen: communicatieboodschap(pen) per doelgroep  

Eventueel werken met kernverhalen. Opnemen in eventueel te ontwikkelen toolkit.  

• De boodschappen dienen in ieder geval de volgende elementen te bevatten: zorgvuldig, serieus 

nemen, begrip en vertrouwen uitstralen, grondig aanpakken, mensen niet tussen wal en schip 

laten vallen.  

• In de boodschappen richten we ons op het feit dat het Rijk de wetten heeft ingevoerd en de 

gemeenten dit moeten vormgeven (maar niet het rijksbeleid verdedigen.)     

 

Communicatiemiddelen 

 

Interne communicatie (doelgroepen 4 en 5) 

- Overleggen  

- werkgroepen 

- (Interactieve) bijeenkomsten  

- Intranet 

- Brieven (in geval van wijziging in functie / aanstelling)  

- Yammer (beperkte doelgroep) 

Kernboodschap : 

Er zijn nieuwe zorgtaken voor de gemeenten op komst die voor verandering zullen zorgen. 

Hellevoetsluis en Westvoorne willen bouwen op de kracht van de lokale samenleving. Iedereen wil 

een goede kwaliteit van leven voor zichzelf en zijn naasten. En daar willen we samen best wat voor 

doen. Als we uitgaan van de eigen kracht van mensen, kunnen we bijvoorbeeld ondersteuning en 

zorg beter, sneller, slimmer en goedkoper organiseren. Zo kan iedereen zo lang mogelijk blijven 

meedoen in de maatschappij. Dat is nodig, want de kosten van de huidige verzorgingsstaat zijn niet 

langer op te brengen. Als je hulp nodig hebt, zoek je die in eerste instantie in je eigen omgeving. De 

gemeente is er wanneer dat niet of onvoldoende lukt. 
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- Presentatie 

- Workshop / werkconferentie 

- Nieuwsbrief  

- Opleiding consulenten 

 

Externe communicatie (doelgroepen 1, 2, 3, en 6) 

- Brieven 

- Gemeentelijke websites  

(aparte informatie voor inwoners en zorgaanbieders/organisaties) 

- Gemeentepagina’s (in Groot-Hellevoet en het Weekblad Westvoorne) 

- Persberichten  

- Social Media (Twitter, Facebook) 

- Presentatie 

- (Digitale) nieuwsbrief (meerdere; voor de verschillende doelgroepen (raad, zorgaanbieders)  

- Eigen e-mail adres decentralisaties (voor aanmelden nieuwsbrief en stellen van vragen) 

- Bijeenkomsten (kennis-, thema- en interactieve bijeenkomsten) 

- Folders / Brochure(s) / factsheets 

- Posters 

- klankbordgroep 

- Advertenties  

- Interviews  

- themakrant of –magazine  

- video/Filmpjes 

- Toolkit voor zorgaanbieders 

- Omroep Voorne 

 

Communicatiekalender 2014 (planning) 

In deze paragraaf geven we een aanzet voor de planning in de vorm van een communicatiekalender. 

De definitieve planning hangt echter sterk samen met de andere projecten en de ijkmomenten van die 

projecten.  

   

In het eerste kwartaal van 2014 lag de nadruk op het opstellen van het overkoepelend 

communicatieplan invoering 3Ds voor Hellevoetsluis en Westvoorne. We zijn echter inmiddels ook al 

bezig met uitvoering. Zo is er informatie te vinden voor inwoners en zorgaanbieders op de websites 

van de beide gemeenten, zijn er in februari en april artikelen verschenen in Helius (Hellevoetsluis) en 

worden dezelfde artikelen ook gebruikt door Westvoorne.  

Daarnaast hebben eind vorig jaar verschillende interactieve bijeenkomsten met zorgaanbieders en 

overleggen met adviesraden plaatsgevonden.  
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Intern is er inmiddels overleg met de Ondernemingsraad (Hellevoetsluis) en is er algemene informatie 

geplaatst op intranet voor alle medewerkers (Hellevoetsluis). Binnenkort wordt dit ook opgepakt in 

Westvoorne.  In beide gemeenten wordt er (via overleggen en e-mail) zeer regelmatig informatie 

uitgewisseld met de betrokken medewerkers. 

 

Eén van de doelgroepen voor communicatie die wordt onderscheiden wordt gevormd door de 

aanbieders. In de vijf inhoudelijke projectopzetten zijn diverse communicatiemomenten ingebouwd 

richting deze doelgroep. In onderstaand overzicht zijn alleen de belangrijkste momenten benoemd.  

 

Fase / 

maand 

Mijlpalen / 

communicatiemomenten 

Interne communicatie  

(doelgroepen 4 en 5)  

Externe communicatie  

(doelgroepen 1, 2, 3 en 6) 

februari 

2014 

• Vaststellen van eerste 

versie plan van aanpak 

communicatie door 

Stuurgroep (27 februari).  

  

maart – 

april 2014 

• Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie 

opgesteld.  

• Bijwerken (met nieuwe 

informatie) en verder 

uitwerken van dit plan 

van aanpak 

communicatie 

• Voorbereiding 

communicatie-

activiteiten  

• Actueel houden van 

3D voortgangsinfor-

matie op intranet 

(medewerkers)  

• Ondernemingsraad 

blijven informeren 

over het proces  

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties), nieuwe 

info in de vorm van veel 

gestelde vragen 

toegevoegd op 8 april) 

• 16 april: Artikel 2 in 

Helius (Hellevoetsluis) 

• Artikel 1 op de 

gemeentepagina 

Westvoorne 

• 17 april – werksessie 

‘Verkenning sociaal 

gebiedsteam’ voor 

relevante organisaties  

•  

mei – juni  

2014 

Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie opgesteld. 

• Voorbereiding 

communicatie-

activiteiten 

• Realiseren van de 

gewenste 

communicatiemiddelen 

(ontwerp + drukwerk)  

• Actueel houden van 

• Uitvoering onderzoek 

WMO cliënten  

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties) 

• 18 juni: Artikel 3 in 

Helius (Hellevoetsluis) 
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3D 

voortgangsinformatie 

op intranet 

(medewerkers) 

• Ondernemingsraad 

blijven informeren over 

het proces 

• 21 mei 

Informatiesessie 

raadsleden H + W 

• Artikel 2 op de 

gemeentepagina 

Westvoorne 

• Opstarten nieuwsbrief 

voor geïnteresseerde 

bewoners 

• Project toegang: peilen 

draagvlak voor 

instrument 

vraagverheldering en 

indicatiestelling bij 

belangrijkste partners 

• Project 

Inkoop/aanbesteding: 

aanbieders informeren 

over de gekozen lijn 

• Project 

inkoop/aanbesteding: 

Bespreken 

inkoopdocumenten en 

tariefstelling met 

aanbieders 

 

 juli – 

augustus 

2014 

Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie opgesteld. 

• Actueel houden van 

3D 

voortgangsinformatie 

op intranet 

(medewerkers) 

• Ondernemingsraad 

blijven informeren over 

het proces 

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties) 

• Project Toegang: 

Ontwerpen 

informatiematerialen 

voor cliënten en 

medewerkers (wk 30) 

 

september 

– oktober 

2014 

Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie opgesteld. 

• Actueel houden van 

3D 

voortgangsinformatie 

op intranet 

(medewerkers) 

• Ondernemingsraad 

blijven informeren over 

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties) 

• 3 september:  Artikel 4 

in Helius (Hellevoetsluis) 

• Artikel op gemeente-
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het proces pagina Westvoorne 

• 29 oktober:  Artikel 5 in 

Helius (Hellevoetsluis) 

• Artikel 3 op de 

gemeentepagina 

Westvoorne 

• Projectgroep 

inkoop/aanbesteding: 

informeren betrokken 

aanbieders over 

uitkomsten inkoop- en 

subsidieproces 

 

november 

– 

december 

2014   

• Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie opgesteld. 

• Actueel houden van 

3D 

voortgangsinformatie 

op intranet 

(medewerkers) 

• Ondernemingsraad 

blijven informeren over 

het proces 

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties) 

• 10 of 17 december:  

Artikel 6 in Helius 

(Hellevoetsluis).  

• Artikel 4 op de 

gemeentepagina 

Westvoorne 

 

Vanaf 

januari 

2015 

• Maandelijks wordt een 

voortgangsbericht 

communicatie opgesteld. 

• Actueel houden van 

3D 

voortgangsinformatie 

op intranet 

(medewerkers) 

• Actueel houden van 3D 

informatie website 

(inwoners en 

organisaties) 

• Artikelen in Helius 

(Hellevoetsluis)  

• Artikel 5 op de 

gemeentepagina 

Westvoorne 

 

 

Kosten 

 

 

 

 

De Stuurgroep heeft uit drie scenario’s (Basis, Basis+  en Uitgebreid) gekozen voor de derde optie. 

Voor het uitgebreide scenario is uitgegaan van bestaande communicatiemiddelen van de 

gemeenten (en eventueel zorgaanbieders) aangevuld met speciaal te ontwikkelen 

communicatiemiddelen als folders en een themakrant.     

 

We stellen voor de kosten voor het laten ontwikkelen van nieuwe communicatiemiddelen te 

verdelen op basis van inwonersaantal.  
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Interne communicatie (doelgroepen 4 en 5) 

- Overleggen  

- Werkgroepen 

- Intranet 

- Brieven (in geval van wijziging in functie / aanstelling)  

- Yammer (beperkte doelgroep) 

- Presentatie 

- (Digitale) Nieuwsbrief of op papier, maar intern gedrukt 

- Opleiding consulenten (opleidingsbudget)  

- (Interactieve) bijeenkomsten  

- Workshop / werkconferentie 

 

Externe communicatie (doelgroepen 1, 2, 3, en 6) 

- Brieven 

- Gemeentelijke websites  

(aparte informatie voor inwoners en zorgaanbieders/organisaties) 

- Gemeentepagina’s (in Groot-Hellevoet en het Weekblad Westvoorne) 

- Persberichten  

- Social Media (Twitter, Facebook voor Hellevoesluis, Westvoorne moet nog starten met Social 

Media).  

- Presentatie 

- (Digitale) nieuwsbrief (of meerdere; voor de verschillende doelgroepen (raad, zorgaanbieders)  

- Eigen e-mail adres decentralisaties (voor aanmelden nieuwsbrief en stellen van vragen) 

- Bijeenkomsten (kennis-, thema- en interactieve bijeenkomsten) 

- Folders / Brochure(s) / factsheets 

- Posters 

- Klankbordgroep 

- Advertenties  

- Interviews  

- Themakrant of –magazine  

- Video/Filmpjes 

- Toolkit voor zorgaanbieders 
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Geschatte kosten te ontwikkelen communicatiemiddelen:  

 

Folder 

Per folder, oplage 2.500, ontwerp- en drukkosten  1.000 euro  

1 folder per decentralisatie dus totaal      3.000 euro 

 

Posters 

Ontwerpkosten        500 euro 

Drukkosten 50 stuks A2      80 euro 

3 posters         1.800 euro   

 

Advertenties 

Ontwerpkosten       500 euro 

Plaatsingskosten 500 in Groot Hellevoet per pagina, totaal   

elke decentralisatie 3x         5.000 euro 

 

Nieuwsbrieven  

Digitaal: alleen ontwerpkosten      500 euro 

Papier: ontwerp-, druk- en verzendkosten.   

Drukkosten 1.000 stuks A4, dubbelzijdig   400 euro 

Totaal excl verzendkosten      900 euro  

  

Bijeenkomsten / werkconferentie (intern)     500 euro per keer 

Catering 50 personen, zaalhuur, 3x     1.500 euro 

 

Bijeenkomsten (extern)       1.250 euro per keer  

Zaalhuur, sprekers, catering, AV, 3x     3.750 euro 

 

Internet Burger Panel        2.500 per onderzoek per gemeente  

Hellevoetsluis betaalt dit uit het  budget van het Internet Burger Panel waar JAARLIJKS RUIMTE IS  

voor 1 uitgebreid onderzoek. Westvoorne bekijkt mogelijkheden om in 2014 dit thema nog op te 

nemen in lijst met onderwerpen voor het nieuwe panel.  

 

Themakrant of –magazine        5.000 euro 

Een extra editie van Helius (Hellevoetsluis) kost 2.500 euro  

(ontwerp en plaatsingskosten op basis van 4 pagina’s A3.)  

 

Video / filmpjes  

Per kort filmpje 750 euro opname- en montagekosten, 3x  2.250 euro 
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Uitgaande van plaatsing op de gemeentelijke websites  

zonder bijkomende kosten.  

 

Toolkit (schatting)       1.000 euro  

 

Incl Post onvoorzien        5.000 euro 

 

 

 

Geschatte kosten zijn exclusief BTW en voor 2014.  

 

Organisatie van de communicatie / werkwijze 

 

Het communicatieplan is opgesteld in samenwerking tussen de werkgroep communicatie en betrokken 

projectleiders en beleidsmedewerkers.  De communicatieadviseur zorgt in samenwerking met de 

werkgroep en beleidsmedewerkers voor het overkoepelende communicatieplan. De 

communicatieadviseur maakt deel uit van het programmateam decentralisaties en adviseert gevraagd 

en ongevraagd over de inzet van communicatie, zowel intern als extern. 

De communicatieadviseur kan desgewenst ondersteuning bieden bij de uitvoering van de 

communicatie, bijvoorbeeld door het redigeren van teksten en het begeleiden van het ontwikkelen van 

communicatiemiddelen. 

 

Het voorliggende communicatieplan betreft een dynamisch document. De beleidsontwikkeling van de 

drie decentralisaties is immers ook een dynamisch proces, waarin continu ingespeeld moet worden op 

landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.  

 

Overzicht ureninzet 

Communicatieadviseur   +/- 16-20 uur per week 

(deelnemen aan Programmateam,  

werkgroep communicatie, advisering  

en coördinatie, redigeerwerk, begeleiding  

communicatiemiddelen) 

 

Deelnemers werkgroep communicatie   +/- 2,5 uur per week 

 

Projectleiders en beleidsmedewerkers  afhankelijk van de ‘pieken’ in de 

communicatiemomenten per 

beleidsontwikkeling. 

 

 

 Totaal                 29.700 euro  
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Bijlagen  

 

Bijlage 1 – Wetsinformatie 

 

Wmo 2015: 

• Verordening opstellen m.b.t. burgerparticipatie: voorstellen doen, advies uitbrengen, 

ondersteuning rol, periodiek overleg, agendavorming hiervoor en informatievoorziening 

• Beschrijven manier waarop burgers en belanghebbenden worden betrokken bij de vormgeving 

van beleid 

• Organiseren van overleg om te komen tot integrale dienstverlening aan cliënten en 

verzekerden 

• Overleg organiseren tussen gemeente en aanbieders enerzijds en zorgverzekeraars 

anderzijds gericht op integrale dienstverlening aan cliënten en verzekerden 

 

Jeugdwet: 

• De gemeenteraad stelt telkens periodiek een plan vast dat richting geeft aan de door de 

gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp, de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.  

• Het plan wordt, voor zover het de afstemming van en effectieve samenwerking met het 

onderwijs betreft, niet vastgesteld dan nadat over een concept van het plan op 

overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband, 

bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs en het samenwerkingsverband, 

bedoeld in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs. Het overleg met deze 

samenwerkingsverbanden vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door het 

samenwerkingsverband en het college van de gemeente of gemeenten. De procedure bevat 

een voorziening voor het beslechten van geschillen. 

 

Participatiewet: 

• Per 1 januari 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd, onder 

verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong) samen. Doelstelling van de Participatiewet is om alle mensen, 

ook mensen met een beperking, als volwaardige burgers mee te laten doen aan de 

samenleving.  

• De regering vindt het ook belangrijk dat gemeenten de mensen om wie het gaat actief 

betrekken bij het beleid voor de Participatiewet. Zij versterkt in de Participatiewet de rol van de 

cliënten bij de vormgeving van het lokaal beleid. De precieze wijze waarop de gemeenten 

deze actieve betrokkenheid vormgeven, moet de gemeenteraad vastleggen in een 
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verordening. De meest voor de hand liggende manier om cliëntenparticipatie vorm te geven is 

via het instellen van een gemeentelijk overlegorgaan, veelal aangeduid als cliëntenraad.  

• De regering vindt het van belang dat gemeenten de vertegenwoordigers van cliënten 

betrekken bij de vormgeving van het beleid voor de voorziening beschut werk. Gemeenten 

moeten, voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad, de verordening bespreken met 

vertegenwoordigers van de gemeentelijke doelgroep. 

• De regering vindt het belangrijk dat gemeenten cliëntenraden actief betrekken bij de 

vormgeving van het lokaal beleid. Zij zijn belangrijke gesprekspartners om een goede 

dienstverlening aan de doelgroep mogelijk te maken. In de Participatiewet is opgenomen dat 

gemeenten cliëntenraden instellen en deze betrekken bij de beleidsvorming.  


