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“Raden moeten op gelijke manier geïnformeerd worden.” 
 

“Geen enkele gemeente kan dit alleen.” 

 

“Transitiegelden samen brengen en samen werken.” 
 

“Gemeentes worden gedwongen om te gaan luisteren en te gaan 
praten, dat kan je gezamenlijk oppakken.” 
 

“Het Rivierenland is te klein om met meer dan een mond te praten.” 

 

“Wie is eigenlijk eigenaar van de bovenlokale communicatie?” 
 

“Laat echte mensen het verhaal vertellen.” 

“Eerst beleven, dan samenwerken op inhoud.” 
 

“We moeten willen om vaste, belemmerende beelden, te doorbreken.” 
 

“Samenwerken is de beste optie om efficiënter te gaan werken.” 

 

“Ik heb behoefte aan een powerpoint van 15 slides die helder maakt 
wat er nu gebeurt buiten.” 
 

“Ik sta open om meegenomen te worden in het verhaal, dat moet je dan wel 
doen. Inspireer me.” 
 

“Het is de hoogste tijd dat we laten zien dat we er zullen staan voor 
de kwetsbaren.” 
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Achtergrond en opdracht 

De komende jaren hevelt het Rijk taken over naar de gemeenten, op het gebied van de Wmo, 
Jeugdzorg en Participatie. Deze drie transities hebben grote impact, op diverse groepen in de 
samenleving. Het is van belang hierover helder en tijdig te communiceren.  
 
De tien gemeenten binnen de regio Rivierenland geven samen vorm, inhoud en sturing aan de drie 
decentralisaties. We zijn op weg naar een vraaggestuurd, efficiënt, betaalbaar en effectief werkend 
sociaal domein in de regio Rivierenland. Voor overheid én voor instellingen, bedrijven, 
zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordigers, cliënten (klanten) en inwoners verandert er veel. De 
gemeenten binnen de regio Rivierenland willen deze uitdaging daarom gezamenlijk aangaan. Hierbij 
willen we samenwerken in voorbereiding van beleid en in communicatie.  
 
De gemeenten staan niet alleen voor deze enorme uitdaging. Ook voor instellingen, bedrijven, 
zorgprofessionals, cliëntvertegenwoordigers, cliënten (klanten) en inwoners verandert er veel. 
 
Qua timing dringen alle communicatiedoelgroepen aan op het op zo kort mogelijke termijn inrichten 
van de (boven)lokale communicatie. Iedereen zoekt verbinding en richting. Afstemming in de wijze 
van communiceren is belangrijk zodat de inwoners en de professionals in de regio Rivierenland deze 
transformatie gaan begrijpen, zich gaan verbinden en meedoen. Tegelijkertijd zorgt afstemming en 
samenwerking (co creatie) voor een eigentijdse, klantgerichte en duurzame aanpak. 
 
Dit is een regionaal communicatieplan - inclusief lokale doorvertaling - voor de drie decentralisaties 
voor de periode september 2013 tot januari 2015. Het plan bevat zowel de gemeenschappelijke 
elementen in de communicatie over de nieuwe taken op maatschappelijk gebied, als een uitwerking 
van de communicatie. 
 
 

  



 

 

Visie, strategie en uitvoering  

Om de overall communicatiedoelstelling - maximaal bijdragen aan de transformatie naar een 
vraaggestuurd, efficiënt en effectief werkend sociaal domein - te realiseren, zijn vier kernadviezen 
aan de orde:  
1. Richt op een zo kort mogelijke termijn de (boven)lokale communicatie in. Afstemming in de wijze 

van communiceren is belangrijk zodat de inwoners en de professionals in Rivierenland deze 
transformatie gaan begrijpen, zich verbinden en meedoen.  

 
2. Omarm de volgende leidende uitgangspunten: 

 Bouw een drietrapsraket, van begrijpen naar verbinden naar meedoen. Bij alles dat we doen 
staat het belang van de klant voorop. Communicatie wordt gevoerd vanuit het perspectief 
van de klant. Bouwen aan begrip bij alle communicatiedoelgroepen is de eerste essentiële 
communicatieopdracht. 

 Regionaal slim voorbereiden, lokaal communiceren. We bereiden de drie transities regionaal 
voor. Het is dus ook logisch dat we de communicatie regionaal voorbereiden. De transities 
vragen tijdelijk veel meer op het vlak van communicatie, wat we niet kunnen opvangen 
binnen de regulier beschikbare formatie. Het is dus voor de kwaliteit als ook voor de kosten 
slim om dit samen te organiseren. 

 Communicatie is eenduidig, toegankelijk, richtinggevend en inspirerend. Daarvoor zijn 
basisvoorwaarden: eenvoudig en kernachtig taalgebruik, duidelijke video’s en animaties en 
vooral ook de inzet om persoonlijke communicatie te faciliteren.  

 
3. Voor de organisatie en uitvoering van de communicatie:  

 Communicatie is co creatie: dit staat voor een gelijkwaardige dialoog en uitwisseling van 
ideeën tussen overheid en burger en samenwerkingspartners. Co creatie bij de ontwikkeling 
van communicatie helpt ons in deze transformatie om weg te komen uit het standaard 
proces- en productgeoriënteerd denken. De directe betrokkenheid van burgers en/of 
samenwerkingspartners zorgt voor constante aanvoer van up-to-date informatie. 

 Organiseren van regie via de zandloperaanpak: er is een enorme hoeveelheid aan informatie 
over de transformatie op allerlei plekken en in allerlei vormen beschikbaar. En met een 
divers pluimage aan afzenders, waaronder burgers en samenwerkingspartners. Het inrichten 
van een communicatieregie is een vereiste om het communicatiedoel te halen. We 
introduceren een zandloperaanpak. De bovenkant van de zandloper staat open voor alle 
communicatie en informatie van diverse partijen (overheid, samenwerkingspartners, burgers 
et cetera). In het hart van de zandloper komen al deze informatiestromen samen en wordt 
de informatie gefilterd, ontrafeld en op waarde geschat. Deze opdracht beleggen we bij de 
projectleiders van de drie transities en van de dwarsverbanden, ondersteund door een 
communicatiemedewerker. Vervolgens wordt informatie (al dan niet bewerkt) doorgezet 
naar de lokale partijen (gemeenten). Dit zijn de partijen in de onderkant van de zandloper. 
De individuele gemeenten kunnen desgewenst lokale kleur toevoegen aan de regionaal 
voorbereidde communicatie. 

 Maatwerk en samenhang: het smartphone-model. Centraal staat de communicatiebehoefte 
van de zes belangrijkste doelgroepen:  

1. Klanten (cliënten) 
2. Inwoners (burgers) 
3. Professionals (in gemeenteraden en bij zorgaanbieders) 
4. Bestuurders (in gemeenten en bij zorgaanbieders)  
5. Gemeenteraadsleden 
6. Ondernemers (bedrijfsleven).  



 

 

We leveren maatwerk tot op het niveau van het individu; de juiste boodschap, via het juiste 
kanaal en op het juiste moment. Hierbij stemmen wij de communicatie met de afzonderlijke 
doelgroepen slim op elkaar af, op inhoud en moment. 
 
We onderscheiden de volgende bouwstenen voor deze integrale aanpak: 

1. fysieke ontmoetingen 
2. kennis delen  
3. online verbinden 
4. informatie zoeken en delen 
5. contact houden 
6. reageren 
7. van elkaar leren 

  

 Communicatie onder één motto: bij co creatie is communicatie van ons allemaal. De zender 
van de boodschap kan niet één organisatie zijn. Het mag niet voelen als een 
belangenvereniging van enkelen. Daarom introduceren wij het motto ‘samenmaakikmee’. 
Aan dit motto kan iedereen zich verbinden. Het is een positieve boodschap die direct al 
richting geeft: ik heb individuele verantwoordelijkheid als drager en bouwer van het sociaal 
domein en dat doe ik samen met anderen.   

 
4. Blijf afgestemd en aangesloten bij de actualiteit in nieuws en beleving. Hanteer een 

communicatiematrix op hoofdlijnen voor de totale ontwerp- en implementatiefase en stel een 
uitvoeringsplan per half jaar samen. 
 
 

Communicatiemiddelen en planning:  
de matrix 

Vast staat dat lokaal en bovenlokaal onvoldoende communicatiekracht aanwezig is om de 
communicatiedoelstellingen te realiseren. We adviseren de regio om voor een overzichtelijke termijn 
te investeren in communicatiekracht. De focus ligt het laatste kwartaal van 2013 op het organiseren, 
plannen en in gang zetten van communicatie. Dit vergt een inhaalslag.  
 

Deze periode geeft inzicht in wat er voor de eerste helft van 2014 nodig is aan bemensing en 

middelen. De planning, in de vorm van een communicatiematrix, geeft in detail aan wat, wanneer, 

door wie, via welke middelen en met welk resultaat wordt gecommuniceerd. Deze matrix is gevoegd 

bij dit document en geeft een indicatie van Hierin komen alle lijnen zoals die in dit communicatieplan 

zijn beschreven, samen in de praktische uitvoering. Iedere zes maanden zal een onderliggende 

communicatiekalender worden opgesteld op basis van de situatie op dat moment. Hierin worden de 

punten uit de matrix opgenomen en uitgewerkt en uitgezet in de tijd. 
 

Onderstaande matrix geeft een indicatie van diverse mogelijke communicatiemiddelen gerelateerd 
aan bouwstenen en doelgroepen. Dit laat zien dat er veel moet gebeuren, wetende dat op dit 
moment geen afgestemde communicatie plaatsvindt en ook niet is ingericht. Waar gesproken wordt 
over ‘regieteam’, bedoelen we hiermee het communicatieteam dat met de uitwerking van dit plan 
aan de slag gaat en ook de noodzakelijke investering voor de toekomst in beeld brengt.  
 
 



[Geef tekst op] 
Gezamenlijke programmaraad Participerend/Zelfredzaam, 3 oktober 2013 

Bijlage bij agendapunt 6a 

       7 

Communicatiematrix: professionele inschatting van middelen, doelgroepen en bouwstenen in de tijd  
 

 

Fasering Wanneer Doel/onderwerp Doel-
groep 

Middel Bouw- 
steen 

Wie Afhan-
kelijkheid 

Wanneer klaar Bijzonderheden 

 

D
O

O
R

LO
P

EN
D

 
 

Onafhankelijk van actualiteit, 
doorlopend 
Mijlpaalmomenten: 
13/4e kw: TK 
14/1e kw: EK 
14/1e kw: raadsverkiezing 
13/11-14/02: vaststellen 
beleidsdocs Participatie/ 
Jeugd/WMO/ 

Informeren over actuele 
ontwikkelingen in de 
transformatie 
 
 

1/2/3/
4/5/6 

. digitaal platform 

. digitale nieuwsbrief  

. Twitter, LinkedIn 
 

2 / 3 / 4 Regie- 
team 

Actualiteit, 
politiek 

Bericht opgesteld, 
(link) verzonden 
mailinglist 

 

Moment van besluitvorming 
 

Besluit bekend maken 1/2/3/
4/5/6 

Webtekst/artikel, 
persbericht 
(voorbereiding) 

4 Regie-
team 

Actualiteit, 
politiek 

Bericht opgesteld, 
(link) verzonden 
mailinglist 

 

2013 

Start  September  Focus op: Structuur, Ontwikkelen, Inrichten (platform, basis), naast noodzakelijke (inhoudelijke) communicatie met doelgroepen 

 U
IT

W
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K
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G
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 E
N
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R
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H
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N

G
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A
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a. 1309 . opbouw, ontwikkeling en inrichten digitaal 
communicatieplatform 
. informeren over live gaan (Intro label!), 
doelstelling, gebruiksinstructie, 
enthousiasmeren 

1/2/3/
4/5/6 

. Digitaal platform 
samenmaakikmee.nl 
. Kennisbank (basisopzet) 
(‘samenmaakikmee’) 
Basisopzet + content 
opbouwen: 
- nieuws 
- achtergronden 
- projecten/casussen 
- kennisbank 
- video’s 
- agenda 
- blog 
- press room 
- veelgestelde vragen 
- contact 

 

2 / 3 / 4 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen  

Gaandeweg 
uitbreiden & 
continu actualiseren 
‘bronbestanden’ 



 

 

b. 1309 . ontwikkelen en inrichten social media 
(Twitter, LinkedIn) 
. informeren over bestaan, doelstelling, 
volgers aantrekken 

1/2/3/
4/5/6 

Social media 2 / 3 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen 

 

c. 1309 . ontwikkelen en inrichten 
communicatietoolkit 
. informeren over doelstelling, 
gebruiksinstructie en enthousiasmeren 

1/2/3/
4/5/6 

Communicatietoolkit 
(basisset) 

1 / 7 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen voor 
lokaal gebruik 

Gaandeweg 
uitbreiden 

d. 1309 . ontwikkelen beeldmateriaal (video’s/foto’s) 
met klanten centraal 
. basisuitleg over transformatie beeldend 
vertellen 

1/2/3/
4/5/6 

Beeldmateriaal, foto’s en 
video’s  

3 / 4 Regie-
team 

Capaciteit 
kosten 

. beeldmateriaal 
opgeleverd 
. upload op YouTube  

Gaandeweg 
uitbreiden en 
aanpassen aan 
actualiteit 

e. 1309 . mailcontact en telefonisch contact mogelijk 
maken (mailbox, callcenter start) 
. Informeren over bereikbaarheid 

1/2/3/
4/5/6 

. Mailstructuur en -adres 
(mail@samenmaakikme
e.nlpiet@samenmaakik
mee.nl 
buren@samenmaakikme
e.nl) 
. Telefoonnummer(s) en 
bereikbaarheids-
afspraken 

5 / 6 Regie- 
team 

ICT . werkende 
mailadressen en 
telefoonnummers 
. gecommuniceerd 
met doelgroepen 
(toegankelijk) 

. Blijvend 
afstemmen op vraag 
van doelgroepen 
. Verbinding 
bovenlokaal-lokaal 

f. 1309 . veelgestelde vragenset opzetten en inrichten 
(structuur en content) 
. Informeren over beschikbaarheid 

1/2/3/
4/5/6 

. Veelgestelde Vragen, 
digitaal beschikbaar  
(= Brondocument kennis 
t.b.v. call center) 

4 / 5/ 6 Regie-
team 

capaciteit 
nieuws 

. brondocument met 
content digitaal 
beschikbaar en 
toegankelijk 
. doelgroepen 
geïnformeerd 

Gaandeweg blijvend 
actualiseren 

g. 1309 
wk 23/9 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 

3/4/5 Kenniscafé bijeenkomst 1 Regie-
team+ 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet t.a.v. 
hun rol 

Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 

h. 1310 doelgroepen op hoofdlijnen informeren over 1/2/3/ Nieuwsbrief 1301 2 Regie- timing nieuwsbrief digitaal  

mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:buren@samenmaakikmee.nl
mailto:buren@samenmaakikmee.nl


 

 

de transformatie, het proces en de betekenis 
daarvan voor de mensen 

4/5/6 team verstuurd aan 
doelgroepen 
(mailinglist) 
 

i. 1310 . professionals meenemen in mogelijkheden 
voor lokale bijeenkomsten met klanten en 
inwoners. 
. om efficiënt gebruik te maken van elkaars 
ervaringen  

1/2 .  train-de-trainer 
bijeenkomst voor 
professionals  om 
persoonlijke 
communicatie met 
inwoners en klanten 
vorm te geven 
. communicatietoolkit 
centraal als hulpmiddel 

1 / 4 Regie 
team + 
lokaal 

Planning en 
organisatie 

lokaal zijn de 
gemeenten 
geequipeerd om in 
aansluiting met de 
communicatievisie 
bovenlokaal een 
interactieve 
bijeenkomst met 
bewoners en klanten 
te organiseren en te 
faciliteren. 

Monitoren impact 
van de locale 
bijeenkomsten 
(lessons learned 
uitwisselen + 
thermometer-
moment: 
kennis/houding/ 
gedrag van klanten 
en inwoners) 

j. 1311 ontwikkelen folder om informatie over 
transformatie op papier mee te kunnen geven 

1/2/6 Folder ‘Samen maak ik 
mee’ 

2 Regie-
team 

capaciteit folder opgeleverd en 
gedistribueerd 
(lokaal/bovenlokaal) 

 

k. 1311 . nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 
contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
verbinden, best practices 
. co-creatie 

1 Regie-
team 

 organisatie en 
realisatie van de 
werkbezoeken 
opbrengst in kaart 
gebracht 

Input voor 
nieuwsbrief 

l. 1311 interactie met inwoners om te horen wat zij 
weten over de transformatie, hoe zij 
aankijken tegen de ontwikkelingen en hoever 
zij zijn om de stap naar meedoen te maken. 
Metafoor: mee op reis! 

1/2/3/
4/5/6 

Ontwikkelen en 
uitvoeren campagne I 
‘bericht van de straat’ 
(‘samenmaakikmee’: 
videoboodschappen van 
inwoners, posters, 
interviews, forum, social 
media, etc.)  

1 / 2 / 3 
/ 5 / 7  

Regie-
team 
+ 
lokaal 

Capaciteit 
budget 

. organisatie 

. realisatie, i.s.m. 
lokaal  
(gemeenten, 
partners, klanten) 

 



 

 

 

2014 
 

Fasering Wanneer Doel/onderwerp Doel-
groep 

Middel Bouw- 
steen 

Wie Afhan-
kelijkheid 

Wanneer klaar Bijzonderheden 
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a. 1401 
wk 13/1 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. introductie en rol klantenpanel 

3/4/5 
(6) 

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 

b. 1401 
wk 20/1 

. professionals meenemen in mogelijkheden 
voor lokale bijeenkomsten met klanten en 
inwoners. 
. om efficiënt gebruik te maken van elkaars 
ervaringen  

1/2 .  train-de-trainer 
bijeenkomst voor 
professionals  om 
persoonlijke 
communicatie met 
inwoners en klanten 
vorm te geven 
. communicatietoolkit 
centraal als hulpmiddel 

1 / 4 Regie 
team + 
lokaal 

Planning en 
organisatie 

lokaal zijn de 
gemeenten 
geequipeerd om in 
aansluiting met de 
communicatievisie 
bovenlokaal een 
interactieve 
bijeenkomst met 
bewoners en 
klanten te 
organiseren en te 
faciliteren. 

Monitoren impact 
van de locale 
bijeenkomsten 
(lessons learned 
uitwisselen + 
thermometer-
moment: 
kennis/houding/ 
gedrag van klanten 
en inwoners) 

c. 1401 
 

informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1401 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

d. 1402 interactie met inwoners vertellen over 
ontwikkelingen ahv cassusen. Inspireren en 
stimuleren t.a.v. Verbinden en Meedoen  

1/2/3/
4/5/6 

ontwikkelen en 
uitvoeren campagne II 
‘bericht van de straat’ 
(‘samenmaakikmee’: 
videoboodschappen 
van inwoners, posters, 

1 / 2 / 3 
/ 5 / 7  

Regie-
team 
+ lokaal 

Capaciteit 
budget 

. organisatie 

. realisatie, i.s.m. 
lokaal 
(gemeenten/partn
ers/klanten)  

Resultaat campagne 
is input voor e:1403 



 

 

interviews, forum, 
social media, etc.)  

e. 1403 .Nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 
contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
verbinden, best practices 
. co-creatie 

1 Regie-
team 

 . organisatie en 
realisatie van de 
werkbezoeken 
. opbrengst in kaart 
gebracht 

Input voor 
nieuwsbrief 

f. 1404 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1402 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

g. 1406 
wk 02/06 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. rol klantenpanel vervolgen 

3/4/5/
6  

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 
. bedrijfsleven 
uitnodigen 

h. 1406 
wk 16/06 

. informeren, interacteren en inspireren over 
transformatie, rol en proces 
. wat betekent de transformatie voor u? Wat 
kunt u doen? 
. mensen voelen zich gehoord, geholpen en 
hebben vertrouwen 

1/2  . informatiebijeenkomst 
voor klanten en 
inwoners 
. inspiratiemarkt 
(casussen en 
voorbeelden van 
‘meedoen’? 
. boter bij de vis-aanpak: 
gelijk afspraak maken 
lokaal 

1 / 2 Regie-
team + 
lokaal 

Planning  
organisatie 

. organisatie 

. realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

 

i. 1406 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1403 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input is co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

j. 1409 .Nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
1 Regie-

team 
 . organisatie en 

realisatie van de 
Input voor 
nieuwsbrief 



 

 

Fasering Wanneer Doel/onderwerp Doel-
groep 

Middel Bouw- 
steen 

Wie Afhan-
kelijkheid 

Wanneer klaar Bijzonderheden 

 D O O R
L O P
E N D
 

 

Onafhankelijk van actualiteit, 
doorlopend 

Informeren over actuele 
ontwikkelingen in de 

1/2/3/
4/5/6 

. digitaal platform 

. digitale nieuwsbrief  
2 / 3 / 4 Regie- 

team 
Actualiteit, 
politiek 

Bericht opgesteld, 
(link) verzonden 

 

contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

verbinden, best practices 
. co-creatie 

werkbezoeken 
. opbrengst in kaart 
gebracht 

k. 1409 
wk 15/09 

. informeren, interacteren en inspireren over 
transformatie, rol en proces 
. Wat betekent de transformatie voor u? Wat 
kunt u doen? 
. Mensen voelen zich gehoord, geholpen en 
hebben vertrouwen 

1 / 2  . informatiebijeenkomst 
voor klanten en 
inwoners 
. inspiratiemarkt 
(casussen en 
voorbeelden van 
‘meedoen’? 
. boter bij de vis-aanpak: 
gelijk afspraak maken 
lokaal 

1 / 2 Regie-
team + 
lokaal 

Planning  
organisatie 

. organisatie 

. realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

 

l. 1411 . inspireren, stimuleren en ‘vieren’ 
. stilstaan bij ingaan van sociaal domein 
‘nieuwe stijl’ 
. hoe heb ik me voorbereid? 
. wat kan ik verwachten? 
. wat nog doen?  

1/2 Campagne III: ‘moment 
van de waarheid’, samen 
maak ik mee. 
. videoboodschappen 
. bericht van de straat 
 

4 / 7 Regie- 
team + 
lokaal 

Capaciteit 
budget 

organisatie en 
realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

Input nieuwsbrief 
en kenniscafé 

m. 1412 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1404 3 / 4 Regie-
team 

 nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input is co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

n. 1412 
wk 08/12 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. rol klantenpanel vervolgen 
. vieren successen, draagvlak en commitment 
voor uitvoering 

3/4/5 
/6 

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. Mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 
. bedrijfsleven 
uitnodigen 



 

 

Mijlpaalmomenten: 
13/4e kw: TK 
14/1e kw: EK 
14/1e kw: raadsverkiezing 
13/11-14/02: vaststellen 
beleidsdocs Participatie/ 
Jeugd/WMO/ 

transformatie 
 
 

. Twitter, LinkedIn 
 

mailinglist 

Moment van besluitvorming 
 

Besluit bekend maken 1/2/3/
4/5/6 

Webtekst/artikel, 
persbericht 
(voorbereiding) 

4 Regie-
team 

Actualiteit, 
politiek 

Bericht opgesteld, 
(link) verzonden 
mailinglist 

 

2013 

Start  September  Focus op: Structuur, Ontwikkelen, Inrichten (platform, basis), naast noodzakelijke (inhoudelijke) communicatie met doelgroepen 
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a. 1309 . opbouw, ontwikkeling en inrichten digitaal 
communicatieplatform 
. informeren over live gaan (Intro label!), 
doelstelling, gebruiksinstructie, 
enthousiasmeren 

1/2/3/
4/5/6 

. Digitaal platform 
samenmaakikmee.nl 
. Kennisbank (basisopzet) 
(‘samenmaakikmee’) 
Basisopzet + content 
opbouwen: 
- nieuws 
- achtergronden 
- projecten/casussen 
- kennisbank 
- video’s 
- agenda 
- blog 
- press room 
- veelgestelde vragen 
- contact 

 

2 / 3 / 4 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen  

Gaandeweg 
uitbreiden & 
continu actualiseren 
‘bronbestanden’ 

b. 1309 . ontwikkelen en inrichten social media 
(Twitter, LinkedIn) 
. informeren over bestaan, doelstelling, 
volgers aantrekken 

1/2/3/
4/5/6 

Social media 2 / 3 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen 

 

c. 1309 . ontwikkelen en inrichten 
communicatietoolkit 
. informeren over doelstelling, 
gebruiksinstructie en enthousiasmeren 

1/2/3/
4/5/6 

Communicatietoolkit 
(basisset) 

1 / 7 Regie-
team 

capaciteit middelen in gebruik 
en bericht aan 
doelgroepen voor 
lokaal gebruik 

Gaandeweg 
uitbreiden 

d. 1309 . ontwikkelen beeldmateriaal (video’s/foto’s) 1/2/3/ Beeldmateriaal, foto’s en 3 / 4 Regie- Capaciteit . beeldmateriaal Gaandeweg 



 

 

met klanten centraal 
. basisuitleg over transformatie beeldend 
vertellen 

4/5/6 video’s  team kosten opgeleverd 
. upload op YouTube  

uitbreiden en 
aanpassen aan 
actualiteit 

e. 1309 . mailcontact en telefonisch contact mogelijk 
maken (mailbox, callcenter start) 
. Informeren over bereikbaarheid 

1/2/3/
4/5/6 

. Mailstructuur en -adres 
(mail@samenmaakikme
e.nlpiet@samenmaakik
mee.nl 
buren@samenmaakikme
e.nl) 
. Telefoonnummer(s) en 
bereikbaarheids-
afspraken 

5 / 6 Regie- 
team 

ICT . werkende 
mailadressen en 
telefoonnummers 
. gecommuniceerd 
met doelgroepen 
(toegankelijk) 

. Blijvend 
afstemmen op vraag 
van doelgroepen 
. Verbinding 
bovenlokaal-lokaal 

f. 1309 . veelgestelde vragenset opzetten en inrichten 
(structuur en content) 
. Informeren over beschikbaarheid 

1/2/3/
4/5/6 

. Veelgestelde Vragen, 
digitaal beschikbaar  
(= Brondocument kennis 
t.b.v. call center) 

4 / 5/ 6 Regie-
team 

capaciteit 
nieuws 

. brondocument met 
content digitaal 
beschikbaar en 
toegankelijk 
. doelgroepen 
geïnformeerd 

Gaandeweg blijvend 
actualiseren 

g. 1309 
wk 23/9 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 

3/4/5 Kenniscafé bijeenkomst 1 Regie-
team+ 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet t.a.v. 
hun rol 

Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 

h. 1310 doelgroepen op hoofdlijnen informeren over 
de transformatie, het proces en de betekenis 
daarvan voor de mensen 

1/2/3/
4/5/6 

Nieuwsbrief 1301 2 Regie-
team 

timing nieuwsbrief digitaal 
verstuurd aan 
doelgroepen 
(mailinglist) 
 

 

i. 1310 . professionals meenemen in mogelijkheden 
voor lokale bijeenkomsten met klanten en 
inwoners. 
. om efficiënt gebruik te maken van elkaars 
ervaringen  

1/2 .  train-de-trainer 
bijeenkomst voor 
professionals  om 
persoonlijke 
communicatie met 

1 / 4 Regie 
team + 
lokaal 

Planning en 
organisatie 

lokaal zijn de 
gemeenten 
geequipeerd om in 
aansluiting met de 
communicatievisie 

Monitoren impact 
van de locale 
bijeenkomsten 
(lessons learned 
uitwisselen + 

mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:mail@samenmaakikmee.nl
mailto:buren@samenmaakikmee.nl
mailto:buren@samenmaakikmee.nl


 

 

inwoners en klanten 
vorm te geven 
. communicatietoolkit 
centraal als hulpmiddel 

bovenlokaal een 
interactieve 
bijeenkomst met 
bewoners en klanten 
te organiseren en te 
faciliteren. 

thermometer-
moment: 
kennis/houding/ 
gedrag van klanten 
en inwoners) 

j. 1311 ontwikkelen folder om informatie over 
transformatie op papier mee te kunnen geven 

1/2/6 Folder ‘Samen maak ik 
mee’ 

2 Regie-
team 

capaciteit folder opgeleverd en 
gedistribueerd 
(lokaal/bovenlokaal) 

 

k. 1311 . nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 
contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
verbinden, best practices 
. co-creatie 

1 Regie-
team 

 organisatie en 
realisatie van de 
werkbezoeken 
opbrengst in kaart 
gebracht 

Input voor 
nieuwsbrief 

l. 1311 interactie met inwoners om te horen wat zij 
weten over de transformatie, hoe zij 
aankijken tegen de ontwikkelingen en hoever 
zij zijn om de stap naar meedoen te maken. 
Metafoor: mee op reis! 

1/2/3/
4/5/6 

Ontwikkelen en 
uitvoeren campagne I 
‘bericht van de straat’ 
(‘samenmaakikmee’: 
videoboodschappen van 
inwoners, posters, 
interviews, forum, social 
media, etc.)  

1 / 2 / 3 
/ 5 / 7  

Regie-
team 
+ 
lokaal 

Capaciteit 
budget 

. organisatie 

. realisatie, i.s.m. 
lokaal  
(gemeenten, 
partners, klanten) 

 



 

 

 

2014 
 

Fasering Wanneer Doel/onderwerp Doel-
groep 

Middel Bouw- 
steen 

Wie Afhan-
kelijkheid 

Wanneer klaar Bijzonderheden 
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a. 1401 
wk 13/1 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. introductie en rol klantenpanel 

3/4/5 
(6) 

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 

b. 1401 
wk 20/1 

. professionals meenemen in mogelijkheden 
voor lokale bijeenkomsten met klanten en 
inwoners. 
. om efficiënt gebruik te maken van elkaars 
ervaringen  

1/2 .  train-de-trainer 
bijeenkomst voor 
professionals  om 
persoonlijke 
communicatie met 
inwoners en klanten 
vorm te geven 
. communicatietoolkit 
centraal als hulpmiddel 

1 / 4 Regie 
team + 
lokaal 

Planning en 
organisatie 

lokaal zijn de 
gemeenten 
geequipeerd om in 
aansluiting met de 
communicatievisie 
bovenlokaal een 
interactieve 
bijeenkomst met 
bewoners en 
klanten te 
organiseren en te 
faciliteren. 

Monitoren impact 
van de locale 
bijeenkomsten 
(lessons learned 
uitwisselen + 
thermometer-
moment: 
kennis/houding/ 
gedrag van klanten 
en inwoners) 

c. 1401 
 

informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1401 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

d. 1402 interactie met inwoners vertellen over 
ontwikkelingen ahv cassusen. Inspireren en 
stimuleren t.a.v. Verbinden en Meedoen  

1/2/3/
4/5/6 

ontwikkelen en 
uitvoeren campagne II 
‘bericht van de straat’ 
(‘samenmaakikmee’: 
videoboodschappen 
van inwoners, posters, 

1 / 2 / 3 
/ 5 / 7  

Regie-
team 
+ lokaal 

Capaciteit 
budget 

. organisatie 

. realisatie, i.s.m. 
lokaal 
(gemeenten/partn
ers/klanten)  

Resultaat campagne 
is input voor e:1403 



 

 

interviews, forum, 
social media, etc.)  

e. 1403 .Nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 
contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
verbinden, best practices 
. co-creatie 

1 Regie-
team 

 . organisatie en 
realisatie van de 
werkbezoeken 
. opbrengst in kaart 
gebracht 

Input voor 
nieuwsbrief 

f. 1404 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1402 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

g. 1406 
wk 02/06 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. rol klantenpanel vervolgen 

3/4/5/
6  

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 
. bedrijfsleven 
uitnodigen 

h. 1406 
wk 16/06 

. informeren, interacteren en inspireren over 
transformatie, rol en proces 
. wat betekent de transformatie voor u? Wat 
kunt u doen? 
. mensen voelen zich gehoord, geholpen en 
hebben vertrouwen 

1/2  . informatiebijeenkomst 
voor klanten en 
inwoners 
. inspiratiemarkt 
(casussen en 
voorbeelden van 
‘meedoen’? 
. boter bij de vis-aanpak: 
gelijk afspraak maken 
lokaal 

1 / 2 Regie-
team + 
lokaal 

Planning  
organisatie 

. organisatie 

. realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

 

i. 1406 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1403 3 / 4 Regie-
team 

 . nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input is co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

j. 1409 .Nieuwe verbindingen leggen door 
professionals en bestuurders met elkaar in 

3/4/5/
(6) 

. Werkbezoek afleggen 

. ervaringen delen, 
1 Regie-

team 
 . organisatie en 

realisatie van de 
Input voor 
nieuwsbrief 



 

 

  

contact te brengen, in het werk 
. ervaringen/best practices uitwisselen 
. dialoog 

verbinden, best practices 
. co-creatie 

werkbezoeken 
. opbrengst in kaart 
gebracht 

k. 1409 
wk 15/09 

. informeren, interacteren en inspireren over 
transformatie, rol en proces 
. Wat betekent de transformatie voor u? Wat 
kunt u doen? 
. Mensen voelen zich gehoord, geholpen en 
hebben vertrouwen 

1 / 2  . informatiebijeenkomst 
voor klanten en 
inwoners 
. inspiratiemarkt 
(casussen en 
voorbeelden van 
‘meedoen’? 
. boter bij de vis-aanpak: 
gelijk afspraak maken 
lokaal 

1 / 2 Regie-
team + 
lokaal 

Planning  
organisatie 

. organisatie 

. realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

 

l. 1411 . inspireren, stimuleren en ‘vieren’ 
. stilstaan bij ingaan van sociaal domein 
‘nieuwe stijl’ 
. hoe heb ik me voorbereid? 
. wat kan ik verwachten? 
. wat nog doen?  

1/2 Campagne III: ‘moment 
van de waarheid’, samen 
maak ik mee. 
. videoboodschappen 
. bericht van de straat 
 

4 / 7 Regie- 
team + 
lokaal 

Capaciteit 
budget 

organisatie en 
realisatie i.s.m. 
gemeenten en 
partners 

Input nieuwsbrief 
en kenniscafé 

m. 1412 
 

. informeren over ontwikkelingen en nieuws 1/2/3/
4/5/6 

digitale nieuwsbrief 1404 3 / 4 Regie-
team 

 nieuwsbrief is 
opgesteld en 
verzonden aan 
mensen op 
mailinglist 

Input is co-creatie 
vanuit deelnemers 
voorgaande 
campagnes en 
bijeenkomsten 

n. 1412 
wk 08/12 

. informeren, interacteren, inspireren over 
transformatie, hun rol en het proces 
. rol klantenpanel vervolgen 
. vieren successen, draagvlak en commitment 
voor uitvoering 

3/4/5 
/6 

. kenniscafé bijeenkomst 

. klantenpanel 
1 / 2 / 4 
/ 7 

Regie-
team + 
lokaal 

Planning 
organisatie 

. Mensen 
uitgenodigd, 
organisatie belegd, 
format en invulling 
duidelijk en 
afgestemd 
. doelgroepen zijn 
geinformeerd, 
gehoord en in 
beweging gezet 
t.a.v. hun rol 

. Plancapaciteit, op 
tijd in agenda’s 
. Klantenpanel 
voorbereiden 
. bedrijfsleven 
uitnodigen 


