
Actiepunten uit Communicatiebeleidsplan 2013-2017 “Traditioneel vernieuwend”  

 
Stand van zaken 19-7-2017 

 

 Groen = actie is afgerond 

 Geel = vraagt nog verbetering of wordt nog aan gewerkt 

 Rood = actie is nog niet opgepakt 
 
 

2013-2014 

Basis op orde  

 Communicatiebewustzijn 

organisatie 

Toelichting Status 

1 Communicatieparagraaf beleids- 

en collegestukken  

 

In alle beleids- en collegestukken is 

een communicatieparagraaf 

opgenomen. Deze wordt door de 

beleidsafdeling in overleg met 

de communicatieadviseur ingevuld. 

In de communicatieparagraaf staat 

omschreven op welke doelgroepen 

de communicatie zich richt, met 

welke boodschap, wat de 

interactieve aspecten van de 

communicatie zijn, welke middelen 

worden ingezet en verbonden aan 

welke mijlpalen, wat de eventuele 

kosten van de communicatie zijn, 

welke (tussentijdse) resultaten 

worden behaald, waar deze zo 

nodig worden bijgestuurd en waar 

taken en verantwoordelijkheden 

liggen. 

Samen met het herzien van het 

primaire proces wordt hier nog een 

verbeterslag in gemaakt. 

2 Communicatieplan/advies bij 

beleidstukken 

Grotere (beleids-)plannen krijgen 

een eigen communicatieplan. 

Uitgangspunt hierbij is dat 

communicatieplannen kort, bondig 

en 

een focus van in principe een jaar 

hebben en periodiek worden 

herijkt en bijgesteld. Dit ingegeven 

vanuit de maatschappelijke 

dynamiek. 

Bij grotere projecten wordt 

Communicatie betrokken en helpen 

we bij het opstellen van een 

communicatieplan voor het project. 

Door middel van het project Primair 

Proces zal communicatie bij alle 

adviezen meer vooraan het proces 

komen.  

3 Trainen, coachen en geven van 

workshops  

 

Start met traject om 

communicatiebewustzijn van de 

organisatie te vergroten door 

training, coaching en workshops 

(Factor C). 

Geen  trainingen gegeven, maar we 

zetten er wel al meer op in om de 

beleidsmedewerkers zelf te laten 

nadenken over het communicatieplan 

van een project.  

 Communicatiemix   

4 Instrumentarium Indien nodig ontwikkelen en 

vaststellen van 

standaardinstrumentarium, mede in 

relatie tot nieuwe media. 

 

 Perscommunicatie   

5 Uitgangspunten Uitgangspunten Persprotocol is vastgesteld in college 



perscommunicatie/opstellen 

persprotocol 

perscommunicatie/protocol 

vastleggen. 

Uitgangspunten zijn gebaseerd op 

actiepunten perscommunicatie. 

Meteen daarna communiceren in 

de organisatie. 

en gecommuniceerd via intranet. 

6 Persagenda en persadvies Wekelijks opstellen van een 

persagenda en persadvies. 

Persagenda wordt wekelijks 

opgesteld en verstuurd. College 

houdt maandelijks een persgesprek 

waarvoor we een persadvies 

opstellen. 

7 Weekoverzichten perscontacten Maken weekoverzichten 

perscontacten. 

Wordt bijgehouden.  

8 Twitteraccount toepassen Gemeentelijk Twitteraccount 

gebruiken om persberichten te 

versturen. 

Twitter wordt gebruikt voor het 

versturen van persberichten en 

andere nieuwtjes.  

9 Persmomenten organiseren Creëer nieuwswaarde. 

Persmomenten organiseren 

rondom mijlpalen, nieuwe 

projecten/plannen en bereikte 

resultaten. Daarbij aanhaken bij 

initiatieven uit de samenleving. 

We organiseren een maandelijks 

persmoment met het college en 

nodigen pers uit voor openbare 

optredens van collegeleden. 

Daarnaast nodigen we pers uit voor 

andere nieuwswaardige momenten. 

10 Centrale coördinatie persvragen Persvragen op centraal punt 

(Communicatie) binnen laten 

komen; beantwoording afhankelijk 

van gevoeligheid/afbreukrisico. Het 

College geeft antwoord. 

Communicatie coördineert de 

vragen en adviseert het College. 

Alle persvragen komen bij 

communicatie binnen (voor zover wij 

weten). Communicatie beantwoordt 

de vragen. Of i.o.m. de wethouder 

staat deze zelf de pers te woord.  

11 Beantwoorden persvragen en 

andere vormen van 

perscommunicatie 

De communicatieadviseur is altijd 

betrokken bij de beantwoording van 

persvragen en andere vormen van 

perscommunicatie. 

Communicatie beantwoordt 

persvragen en verstuurt 

persuitnodigingen/persberichten. 

12 Verzamelbericht Wekelijks verzamelbericht 

publiceren - via Twitter en website - 

met onderwerpen plus toelichting 

uit het (door het College 

goedgekeurd) persadvies, inclusief 

overig nieuws. 

Actiepunt anders benaderen in relatie 

tot punt 13. . 

13 Persberichten en (korte) updates Persberichten en (korte) 

persupdates/statements van 

bestuurders worden verstuurd 

inzake topdossiers 

(raadsprogramma's), actuele 

issues en overige belangrijke 

onderwerpen. Deze berichten 

worden, wanneer dit van 

toepassing is, verstuurd per e-mail 

en Twitter. 

We versturen regelmatig 

persberichten naar de pers over 

uiteenlopende onderwerpen. Tevens 

worden de berichten geplaatst op de 

website, twitter en facebook. 

    

Traditioneel Vernieuwend  

14 Onderzoek traditionele 

media 

Onderzoek naar huidige inzet van 

lokale omroep en lokale kranten. 

Is niet uitgevoerd. Onderzoek naar 

effectiviteit communicatiemiddelen 



Op basis daarvan kijken hoe de 

inzet hiervan 

aangescherpt kan worden. 

(on- en offline) meenemen in 

opstellen van dienstverleningsvisie.  

15 Uitgangspunten 

communicatie op social 

media 

Uitgangspunten communicatie op 

social media vastleggen. 

Vastleggen per medium: doel, vorm 

en inhoud content, 

verantwoordelijkheden en 

samenhang met andere 

communicatiekanalen. 

Start gebruik en intern en extern 

communiceren. 

De uitgangspunten zijn bepaald  

16 Spelregels social media Communicatie, invoering en 

monitoring spelregels social media 

in organisatie. 

Social media richtlijnen zijn 

vastgesteld in college en 

gecommuniceerd via intranet. 

17 Twitter en Facebook Inzet van gemeentelijk 

Twitteraccount om bekendheid te 

geven aan resultaten van beleid en 

initiatieven. Start met 

Facebookpagina voor de positieve 

beeldvorming van Steenbergen 

(zichtbaarheid vergroten). 

Gestart met Twitter en Facebook. 

Tevens gestart met LinkedIn pagina. 

2017: Inventariseren of Instagram 

wenselijk is om in te zetten.  

18 Sociale media bij 

crisiscommunicatie 

(Pro)actieve inzet van social media 

bij lokale incidenten; social 

media maken deel uit van het 

rampenplan. Monitoren van social 

media maakt het mogelijk om snel 

inzichtelijk te hebben welk 

beeld/sentiment er heerst in de 

samenleving c.q. waar de 

gemeente op moet reageren. 

2017: We maken gebruik van 

OBI4wan om te monitoren wat er op 

sociale media wordt gezegd over de 

gemeente, de kernen en bepaalde 

onderwerpen. 

19 Uitgangspunten webcare Afspraken vastleggen omtrent 

webcare. Hierin staat hoe we 

webcare willen inrichten; wie, hoe, 

verantwoordelijkheden en 

eventuele kosten. 

De uitgangspunten en servicenormen 

zijn meegenomen in het project Beter 

Contact 

20 Eerste start met webcare Starten met webcare 'light'. Met 

behulp van een speciale tool 

(HootsuiteZObi4wan) volgen wat er 

over onderwerpen/Steenbergen 

gezegd wordt op social media om 

daar op een 

adequate manier op te kunnen 

reageren en acteren. 

We zijn gestart met OBI4wan en als 

we via sociale media worden 

aangesproken, geven we altijd een 

reactie terug (waar relevant). 2017: 

Whatsapp wordt inmiddels al 

beheerd door TIP. Ontwikkeling in 

gang gezet om TIP ook de eerste 

beantwoording van de vragen die 

binnenkomen via 

Facebookmessenger te laten doen.  

    

Synergetisch Verbindend  

21 Spelregels 

burgerparticipatie 

Spelregels opstellen en vaststellen 

voor communicatie bij 

burgerparticipatie. Intern en extern 

communiceren. 

2017: Het onderwerp participatie zal 

meegenomen worden in het 

communicatiebeleidsplan en waar 

nodig getoetst worden in een van de 

nog te ontwikkelen visies van de 



gemeente.  

22 Afwegingskader 

burgerparticipatie 

Bij elk (college)voorstel of project 

bepalen of dit ruimte biedt voor 

burgerparticipatie met behulp van 

een nog op te stellen 

afwegingskader. Aan de hand van 

de participatieladder kiezen tot 

hoever de burgerparticipatie kan 

gaan. 

Communicatie in het algemeen 

verder uitwerken in het format voor 

het collegevoorstel. Actiepunt in 

relatie tot primair proces.    

    

Organisatie van de communicatie  

23 Regionale samenwerking Mogelijkheden 

samenwerking/ondersteuning 

communicatie in de regio 

verkennen. 

Er zijn gesprekken over 

samenwerking. Binnen verschillende 

projecten wordt al samengewerkt 

(sociaal domein, Brabantse wal) 

24 Taakveld communicatie Invulling geven aan het taakveld 

communicatie. Uitwerken van 

rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van de 

communicatiemedewerker(s). 

Rollen, taken en 

verantwoordelijkheden zijn 

uitgewerkt. 

2017: Voorstel is om het bestaande 

communicatiebeleid op onderdelen 

aan te scherpen. 

    

Extra actiepunten 

 Aanscherpen 

communicatiebeleid 

We missen de kaders om vanuit 

communicatieadvies de integrale 

koers en kwaliteit van de 

gemeentelijke communicatie te 

kunnen bewaken. 

Kaders zijn gemaakt en vastgesteld 

door college. 2017: Dit wordt 

geëvalueerd in herijking 

communicatiebeleid.  

 Voorstel om besluitenlijst aan te 

passen 

In navolging van de gemeente 

Woensdrecht zouden we de 

besluitenlijst willen aanpassen met 

een korte samenvatting van wat elk 

onderwerp inhoudt. Dan is 

duidelijker voor de lezers waar het 

precies over gaat en kunnen we 

veel persvragen voor zijn.  

2017: Wordt meegenomen in de 

uitwerking van het primair proces.  

    

    

    

 

  



2015 

Basis op orde 

 Communicatiebewustzijn 

organisatie 

Toelichting 

 

Status 

1. Trainen, coachen en geven 

van workshops 

 

Voortgang traject om 

communicatiebewustzijn van de 

organisatie 

te vergroten door training, coaching 

en workshops (Factor C). 

 

Nog geen echte trainingen 

gegeven, maar we zetten er wel al 

meer op in om de 

beleidsmedewerkers zelf te laten 

nadenken over het 

communicatieplan van een project. 

(Factor C).  

 Traditioneel   

2. Webcare Op basis van ervaringen met 

webcare in 2013-2014 het verder 

professionaliseren van de 

monitoring van social media en 

webcare (Hootsuite/Obi4wan). 

Koppelen van de gemeentelijke 

social media accounts. Organisatie 

en team webcare uitbreiden 

binnen de organisatie. 

Het monitoren van social media 

doen we al en de accounts zijn 

gekoppeld en op elkaar afgestemd. 

2016 is Whatsapp toegevoegd. 

2017: Whatsapp wordt goed 

gebruikt en is een blijvend middel 

vanuit dienstverlening.  

 Organisatie van de 

communicatie 

  

3. Uitwerken rollen en taken 

op communicatiegebied 

van medewerkers in de 

organisatie 

 

In aanvulling op het vaststellen van 

rollen en taken van 

communicatiemedewerker(s) in 

2013-2014, worden in 2015 de 

rollen en taken op 

communicatiegebied van andere 

medewerkers 

in de organisatie, bijvoorbeeld MT-

leden, nader uitgewerkt. 

In de vastgestelde 

communicatiekaders is onder 

andere beschreven welke 

verantwoordelijkheden bij 

communicatie liggen en welke 

verantwoordelijkheden andere 

medewerkers hebben. 

    

 

 

 

 

 

2016 

Basis op orde 

 Communicatiebewustzijn 

organisatie 

Toelichting 

 

Status 

1. Trainen, coachen en geven 

van workshops 

 

Vervolgtraject om 

communicatiebewustzijn van de 

organisatie te 

vergroten door training, coaching 

en workshops. 

Nog geen echte trainingen gegeven, 

maar we zetten er wel al meer op in 

om de beleidsmedewerkers zelf te 

laten nadenken over het 

communicatieplan van een project. 

(Factor C). 2017: Belangrijk om 

hiervoor aandacht te vragen vanuit 

personeelsbeleid en op individueel 

niveau door overleg met 

leidinggevenden. 

2. Communicatie onderdeel 

beleidcyclus 

 

Communicatie maakt vanaf het 

begin van de beleidscyclus 

onderdeel uit van een project. 

Hierbij bouwen we voort op 

ervaringen met de 

communicatieparagraaf en 

2017: Bij de herziening van het 

primaire proces en het 

communicatiebeleidsplan wordt hier 

nog een verbeterslag in gemaakt. 



communicatieplannen bij 

beleidsstukken. Bovendien is 

hiervoor 

een mate van 

communicatiebewustzijn van de 

organisatie nodig. 

 Traditioneel vernieuwend   

4. Online jaarkalender Publicatie van een online 

jaarkalender waarin mijlpalen en 

momenten voor ontwikkelingen, 

besluiten en voornemens staan 

opgenomen. 

 

Een jaarkalender blijkt in de praktijk 

niet werkbaar gezien de relatief veel 

ad hoc zaken waar communicatie 

mee werkt. Het team blikt iedere 

week vooruit naar de geplande 

werkzaamheden en activiteiten. 

Ontwikkelingen besluiten en 

voornemens worden via online 

kanalen zoals website, facebook en 

twitter verspreid. 2017: LinkedIn 

wordt momenteel heel beperkt 

ingezet. Wens om mogelijkheden 

verder te verkennen en borgen in de 

organisatie.  

5. Start intern social medium Experiment/proef met Yammer of 

een vergelijkbaar platform als 

intern social medium. 

 

2017: Bij het vernieuwen van de 

website in 2017 ook inventariseren 

mogelijkheden voor social intranet.  

 Organisatie van de 

communicatie 

  

6. Rol communicatie in relatie 

tot nieuwe media 

Vooruitkijken naar de rol van 

communicatie in de 

doorontwikkeling 

naar nieuwe media. Resultaten als 

basis voor herijken van het 

huidige communicatiebeleid. 

 

2017: Vanuit Communicatie wordt 

altijd afgewogen wat het doel is en 

welke doelgroepen we willen 

bereiken. Hierbij worden dan de 

juiste middelen gezocht. Dit kunnen 

traditionele en/of nieuwe media zijn. 

 

 

2017 

Doorlooptijd lopende actiepunten, evaluatie en herijking communicatiebeleid. 

 

 

 

 

 


