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Leeswijzer 
Op 26 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Steenbergen het communicatiebeleidsplan 

Co u i atie is alles, alles is o u i atie  astgesteld. Het doel, zoals ook in het beleidsplan staat, is 

om de inwoners en ondernemers meer tevreden te laten zijn over de gemeentelijke activiteiten, door 

aan te sluiten bij hun beleving en de dialoog met hen aan te gaan. In dit uitvoeringsplan concretiseren 

we het beleidsplan, door uitvoering te geven aan het doel en de drie communicatiestrategieën. De 

acties moeten de (project)communicatie van de gemeente Steenbergen verbeteren.  

Voor het leesgemak herhalen wij in hoofdstuk 1 het communicatiedoel en de drie strategieën. In 

hoofdstuk 2 schetsen wij het proces, hoe we tot het uitvoeringsplan zijn gekomen en wat hierbij de 

uitgangspunten zijn. In hoofdstuk 3 staat het uitvoeringsplan voor het vierde kwartaal van 2017 en de 

vier kwartalen van 2018.  
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1. Doel en drie communicatiestrategieën voor Steenbergen 
I  het o u i atie eleidspla  alles is o u i atie, o u i atie is alles  staat het 

communicatiedoel en de communicatiestrategieën voor de gemeente Steenbergen geformuleerd. Per 

strategie zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd.  

Communicatiedoel 

Het doel is om de inwoners en ondernemers meer tevreden te laten zijn over de gemeentelijke 

activiteiten, door aan te sluiten bij hun beleving en de dialoog met hen aan te gaan.  

Strategie 1: Aansluiten bij de beleving van de samenleving 

 Steek de thermometer in de samenleving, weet wat je doelgroep wil of nodig 

heeft. Breng niet alleen de organisatie naar buiten, maar ook de gevoelens 

van de samenleving naar binnen.  

 Communicatie is maatwerk. Soms is er een grote inspanning nodig om een 

klein deel van de doelgroep te bereiken, soms kan de doelgroep met een 

kleine inspanning bereikt worden.  

 Overheidscommunicatie is begrijpelijk voor iedereen.  

 Zelfrelativering is belangrijk. Een stemgeluid waarin doorklinkt dat je als 

organisatie ook maar een mens bent, dat je empathisch vermogen hebt, 

iemand bent die verantwoordelijkheid neemt, transparant is, proactief, 

grotendeels de juiste dingen doet, maar ook fouten maakt en af en toe iets 

grappigs zegt en trots is wanneer dat gepast is.  

 De ide titeit Ik e  ie a d i  de ge ee te “tee erge  is de rode draad i  
de communicatie.  

 

Strategie 2: Dialoog en participatie staan centraal 

 De gemeente is een van de spelers en communiceert en participeert op een 

gelijkwaardig en persoonlijk niveau. Uitgangspunt is het benoemen van 

elkaars rollen en uitgaan van elkaars kracht en verantwoordelijkheid en elkaar 

daarop aanspreken.  

 We gaan met onze doelgroepen in gesprek (dialoog) over problemen en de 

manieren waarop we deze, al dan niet gezamenlijk, kunnen oplossen. De 

dialoog moet persoonlijk, efficiënt en effectief gevoerd en vastgelegd worden. 

Deelnemers moeten dit als een eerlijk proces ervaren. Een dialoog kan langer 

duren en een ander resultaat hebben dan wij vooraf in gedachten hadden. Het 

verdient zichzelf terug door een sterker draagvlak, betere beslissingen en 

effectievere uitvoering van besluiten.
1
   

 We leggen niet alleen uit wat we doen, maar vooral de wijze waarop we dat 

doen en waarom. We creëren waarde door het proces centraal te stellen en 

niet de resultaten.  

 

Strategie 3: De rol van communicatie verandert: leren (en) vernieuwen 

 De medewerkers en bestuurders van de organisatie zijn de belangrijkste 

communicatoren en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de communicatie. 

Het taakveld communicatie faciliteert, coacht en ondersteunt de dialoog en de 

interne organisatie.  

                                                           
1
 Wet van Maier: Effect = kwaliteit x acceptatie. Kwaliteit alleen is niet (meer) voldoende, er is ook draagvlak 

(acceptatie) nodig. Andersom geldt het ook.  
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 Medewerkers staan op geen enkele manier buiten de samenleving, maar staan 

er middenin.  

 Projecten worden (onder andere) geëvalueerd op het gebied van 

communicatie en deze evaluaties worden gedeeld.  

 Projecten die goed zijn gegaan delen met elkaar en trots zijn op de bereikte 

resultaten.  

 

Verantwoording strategieën 

Inwoners en ondernemers mogen de gemeente aanspreken als de strategieën niet worden nageleefd. 

Daarbij hoort de kanttekening dat het enige tijd zal duren voordat het beleid in ieder project wordt 

toegepast en dat we een lerende organisatie zijn.  
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2. Proces en uitgangspunten 

 

Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen door overleggen binnen het taakveld communicatie, de 

ambtelijke organisatie van de gemeente Steenbergen en het college van burgemeester en wethouders. 

Daarnaast is vanuit de professie van communicatie gekeken wat er komend jaar nodig is om het 

communicatiedoel te bereiken. In dit uitvoeringsplan staan dan ook de communicatieacties die 

organisatiebreed nodig zijn om de (project)communicatie (extern) te verbeteren. Op deze manier willen 

wij een grote stap dichterbij het doel komen van het communicatiebeleidsplan, namelijk: De inwoners 

en ondernemers meer tevreden laten zijn over de gemeentelijke activiteiten, door aan te sluiten bij hun 

beleving en de dialoog met hen aan te gaan.  

De projecten waar communicatie in 2017 en 2018 over adviseert zijn niet meegenomen in dit 

uitvoeringsplan, omdat dit al geborgd is in de begroting 2018. Denk hierbij aan het borgen van 

communicatie binnen projecten, zoals het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, het reconstrueren 

van een weg, het wijzigen van de hondenbelasting of een andere manier van afvalinzameling. 

Communicatie is hier onderdeel van het project en heeft een eigen communicatieplan en urenbegroting. 

Echter, door de uitvoeringsacties die beschreven staan in dit plan en het feit dat de 

communicatieplannen moeten aansluiten bij de communicatiestrategieën, verbeteren we ook de 

kwaliteit van de communicatie binnen deze projecten en dragen we bij aan het communicatiedoel. Het 

één is er dus niet zonder het ander.  

Daarnaast is het belangrijk om communicatie aan te haken bij de visies die op dit moment of in de 

toekomst worden opgesteld. Dit gebeurt al volop bij de organisatievisie en kwaliteitsimpuls 

welzijnswerk. Maar in 2018 starten ook grote projecten als de dienstverleningsvisie, de omgevingsvisie 

en mogelijk ook de toekomstvisie (zie figuur 1). Communicatie is hier zowel bij de visievorming als de 

uitvoering nauw betrokken.  

 

Figuur 1: Samenhang communicatiebeleid in relatie tot organisatievisie, dienstverleningsvisie, omgevingsvisie en kerngericht 

werken en overheidsparticipatie.  

We hebben het uitvoeringsplan zo SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdsgebonden) mogelijk geformuleerd. Dat willen zeggen per kwartaal en met een actiehouder. 

Daarnaast hebben we gekeken in hoeverre een actie bijdraagt aan één of meerdere strategieën en wat 

het gewenste doel is. Door steeds te bepalen aan welke strategie we een actie linken, kunnen we er ook 

voor zorgen dat de uitgangspunten die bepaald zijn bij deze strategie, worden geborgd in de uitvoering 

van een strategie.  Het beleidsplan loopt dwars door het uitvoeringsplan heen en vormt het 

Communi- 
catiebeleid 

Organisatievisie 
(In 

ontwikkeling) 

Dienstverleningsvisie  
(Nog op te stellen) 

Omgevingsvisie 

(Nog op te 
stellen) 

Kerngericht werken  
en  

overheidsparticipatie  
(in voorbereiding) 
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uitga gspu t oor iedere a tie i  dit uit oeri gspla . De k hier ij aa  het ide titeits erhaal Ik e  
ie a d i  “tee erge , het elang van een goede en effectieve dialoog voeren en het centraal stellen 

van het proces. Maar ook het uitgangspunt dat de medewerkers en bestuurders de belangrijkste 

communicatoren zijn. We hebben dan ook iedere actie gekoppeld aan een of meerdere strategieën en 

het gewenste resultaat beschreven. 

Zoals ook staat aangegeven in het uitvoeringsplan (hoofdstuk 3), zorgen we aan het begin van het derde 

kwartaal voor een tussentijdse evaluatie. Dit moment gebruiken wij ook om alvast een eerste opzet te 

maken voor het uitvoeringsplan voor het eerste half jaar van 2019. Op deze manier willen wij de 

continuïteit borgen, het communicatiedoel scherp voor ogen houden en zorgen dat dit beleid aansluit 

bij andere visies. Het is daarbij onrealistisch om er vanuit te gaan dat wij binnen 1 jaar het 

communicatiedoel hebben behaald. Het is zeker wel de ambitie om hier een stuk dichter bij in de buurt 

te zijn. Ook daarom is het van belang periodiek vinger aan de pols te houden.   
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3. Uitvoeringsplan 2017-2018 

 

Wanneer? Wat? Uitvoering van welke 

strategie? 

Toelichting Gewenst resultaat  Status / 

actiehouder 

4
e
 kwartaal 

2017 

Social media 

dag 

organisatie  

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Zowel bij taakveld communicatie 

als o der a dere ollega s is er 
een behoefte om meer te weten 

over de mogelijkheden van social 

media. Daarom organiseren we 

een dag (verplicht voor 

communicatie, facultatief voor 

medewerkers) om kennis te 

maken met verschillende social 

media platformen en 

interessegebieden. Medewerkers 

kunnen de hele dag aanwezig zijn 

of aan 1 module deelnemen. 

Input nieuw social 

media beleid.  

Meer bekendheid 

mogelijkheden 

social media 

kanalen, waardoor 

kansen benut 

worden. 

CM /  

Gereed 

4
e
 kwartaal 

2017 

Presenteren 

communicatie

beleid en 

input vragen 

voor 

uitvoeringspla

n bij teams 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Uitleggen inhoud 

communicatiebeleid, waarbij 

input wordt gevraagd aan iedere 

afdeling voor het uitvoeringsplan 

(via intranet en presentaties).  

Communicatiebelei

d inbedden in 

organisatie 

Integraliteit 

advisering 

bevorderen. 

Communicatie 

meer vooraan het 

proces (minder 

adhoc). Rust in 

werkplanning 

communicatie.  

IF / Gereed 

4
e
 kwartaal 

2017 (start, 

vervolgens 

continue) 

Interne korte 

kennissessies 

organiseren 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

In samenspraak met de 

organisatieontwikkeling worden 

interne kennissessies gegeven, 

aar ij het o ept door e  
oor ollega s  als uitga gspu t 

geldt. Communicatie kan hier een 

start mee maken met schrijfstijl, 

social media gebruik, storytelling, 

organiseren van 

informatieavonden.  

Integraliteit 

advisering en 

kennisdeling 

bevorderen, onder 

andere op het 

gebied van 

communicatie, 

maar ook 

organisatiebreed.  

IF / In gang 

gezet.  

4
e
 kwartaal 

2017 

Structureel 

overleg 

portefeuilleho

uders 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

De portefeuillehouders hebben 

een vast aanspreekpunt binnen 

het taakveld communicatie 

waarmee zij iedere maand 1 keer 

overleg hebben. Dit om meer 

vooraan in het proces te komen. 

Verdeling is als volgt: 

Strategisch 

communicatieadviseur: 

Portefeuillehouders met 

communicatie in de portefeuille + 

gemeentesecretaris.  

Communicatieadviseur: Andere 

portefeuillehouders.    

Proactiviteit 

taakveld 

communicatie en 

Integraliteit 

bevorderen.  

SK  

4
e
 kwartaal 

2017 

Structureel 

overleg 

leidinggevend

en 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Maandelijks tot tweemaandelijks 

overleg met managers en 

teamleiders. Strategisch 

communicatieadviseur voert 

overleg met de managers, 

waaronder gemeentesecretaris. 

De overleggen met de 

teamleiders vinden plaats op 

basis van portefeuilleverdeling 

collegeleden, zodat samenhang 

Proactiviteit 

taakveld 

communicatie en 

Integraliteit 

bevorderen.  

SK 
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duidelijk is.  

4
e
 kwartaal 

2017 

Overleg 

communicatie

adviseurs 

Brabantse 

Wal 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Drie keer per jaar overleg met 

communicatieadviseurs 

Brabantse Wal. Centraal staat 

hierbij kennisdeling en 

samenwerking. 

Integraliteit en 

kwaliteit 

communicatie 

bevorderen. Leren 

van elkaar. 

IF i.s.m. 

andere 

gemeenten. 

/ in gang 

gezet  

4
e
 kwartaal 

2017 

Communicati

ebeleid 

communicere

n 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Communicatiebeleid intern via 

een infographic en extern via een 

animatie communiceren. Hierbij 

een stijl ontwikkelen die vaker 

toegepast kan worden in andere 

infographics en animaties.  

Proactiviteit 

taakveld 

communicatie en 

Integraliteit 

bevorderen.  

IF 

4
e
 kwartaal 

2017 

Kwaliteitsmeti

ng team 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Kwaliteiten 

communicatieadviseurs 

persoonlijk en in teamverband 

beter leren kennen. Waar zit 

iedereens kracht en wat zijn de 

belangrijkste drijfveren?  

Basis samenwerking 

verbeteren. 

Efficientere en 

vooral effectievere 

werkwijze binnen 

het team.  

IF 

(ingepland) 

4
e
 kwartaal 

2017 

Overleg griffie Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Maandelijks tot tweemaandelijks 

overleg met griffie en strategisch 

communicatieadviseur. Dit 

moment wordt gebruikt om de 

dagelijkse begeleiding 

communicatieadviseur raad te 

evalueren en te bespreken welke 

kansen en uitdagingen er verder 

liggen in de samenwerking. 

Proactiviteit 

taakveld 

communicatie en 

Integraliteit 

bevorderen.  

IF 

(ingepland) 

4
e
 kwartaal 

2017 

Crisiscommuic

atie  

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Op 13 november 2017 heeft de 

gemeente een crisisoefening 

georganiseerd. Ook het taakveld 

communicatie heeft 

meegeoefend. Zodra het 

evaluatieverslag binnen is, gaan 

wij dit met het taakveld 

evalueren. Indien nodig, stellen 

we het jaarplan voor de 

crisiscommunicatieopleidingen 

binnen het district De 

Markiezaten, hierop aan (zie punt 

hieronder).  

Kwaliteit binnen 

taakveld 

communicatie op 

het gebied van 

crisiscommunicatie 

verbeteren binnen 

de gemeente. 

IF 

4
e
 kwartaal 

2017 

Jaarplan 

crisiscommuni

catieopleiding

en 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Ieder jaar wordt vanuit het 

district de Markiezaten 

opleidingen verzorgd op het 

gebied van crisiscommunicatie. 

Op dit moment is dat vaak 1 

opleiding per jaar. In overleg met 

de communicatieadviseur van 

Halderberge (kartrekker 

crisiscommunicatieopleidingen) 

wordt gekeken hoe dit verder 

uitgebreid kan worden.  

Kwaliteit binnen 

taakveld 

communicatie op 

het gebied van 

crisiscommunicatie 

verbeteren, ook in 

samenwerking met 

het district 

Markiezaten. 

IF 

(ingepland) 

1
e
 kwartaal 

2018 (start, 

continue 

monitoring) 

Collegeadvies

nota 

aanpassen 

Dialoog en 

participatie centraal 

In samenwerking met primair 

proces de adviesnota aanpassen 

zodat medewerkers gewezen 

worden op de mogelijkheden van 

dialoog en participatie. Aandacht 

voor publieksvriendelijke 

samenvatting in adviesnota en 

waar nodig ook raadsvoorstel.  

Integrale aanpak 

ad ies ota s 
verbeteren, 

waardoor 

communicatieparag

raaf efficiënter 

wordt ingevuld. 

Communicatie aan 

voorkant traject.  

IF + 

Juridische 

zaken 

1
e
 kwartaal Training 

storytelling 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

Zowel bij taakveld communicatie 

als o der a dere ollega s is er 
Schrijfstijl 

verbeteren, 

CM 
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buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

een behoefte om meer te weten 

over de kansen van storytelling 

voor het communicatievak en het 

recreatieve vak. Daarom 

organiseren we een training 

(verplicht voor communicatie, 

facultatief voor medewerkers, 

mogelijkheid voor 

communicatieadviseurs 

Brabantse Wal om aan te sluiten) 

om kennis te maken met 

storytelling en de mogelijkheden 

die dit biedt voor social media en 

de projecten. 

communicatie beter 

laten aansluiten bij 

de beleving van 

onze inwoners, 

ondernemers en 

bezoekers. 

1
e
 kwartaal 

2018 

Sociaal 

mediabeleid 

herzien 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

 

Medewerkers zijn belangrijke 

ambassadeurs van onze 

gemeente. Ons beleid moet 

hierin voorzien. Identiteitsverhaal 

hierin meenemen. Aandacht voor 

juridische aspecten.  

 

Toename in social 

mediagebruik 

(intern). 

Social mediabeleid 

is bekend onder 

medewerkers. 

Communicatie 

adviseert, faciliteert 

en jaagt aan.  

CM 

1
e
 kwartaal 

2018 

Persbeleid 

herzien 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Media geven aan dat de huidige 

wijze waarop het persgesprek 

plaatsvindt (nu maandelijks) 

beter kan.  In overleg met college 

en media een nieuwe wijze 

introduceren van persberichten / 

persbeleid en dit inbedden in de 

organisatie. 

Tevredenheid 

onder pers neemt 

toe en efficiëntie 

voor collegeleden 

(evaluatiemoment 

pers). 

 

SK en JN 

1
e
 kwartaal 

2018 (start, 

vervolgens 

continue) 

Intern delen 

van vakkennis 

communicatie  

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

 

Communicatie licht maandelijks 

een communicatiethema uit om 

dat intern in de spotlight te 

zetten. Denk aan feiten rondom 

social media gebruik van onze 

inwoners, schrijfstijl, persvragen 

die zijn binnengekomen, social 

media rapportages over 

onderwerpen. Dit doet zij waar 

nodig samen met andere 

afdelingen. 

Bewustwording 

belang 

communicatie 

vergroten.  

Ieder 

1
e
 kwartaal 

2018 

Huisstijlbeleid 

vastleggen  

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Vastleggen logogebruik en 

opmaak communicatie-uitingen, 

lettertype, opzet handtekening 

en afwezigheidsassistent e.d. 

Identiteitsverhaal hierin 

meenemen.  

 

Herkenbaarheid, 

klantgerichtheid 

centraal en 

efficiëntie en 

duidelijkheid in 

werkprocessen 

rondom 

vormgeving. 

CM 

1
e
 kwartaal 

2018 

Communicati

ebeleid 

inbedden in 

organisatie 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Samen met primair proces 

roadshow organiseren waarin bij 

ieder team uitleg wordt gegeven 

over primair proces en waarbij 

onder meer wordt ingezoomd op 

communicatie. Belangrijk om 

hierbij ook aandacht te hebben 

voor het ontsluiten van 

informatie op een toegankelijke 

en publieksvriendelijke manier en 

de processen binnen de 

organisatie om communicatie 

beter te laten verlopen (denk 

aa : Q&A s ij oeilijke 
onderwerpen aanleveren bij het 

Integraliteit 

advisering 

bevorderen. 

Communicatie 

meer vooraan het 

proces (minder 

adhoc). Rust in 

werkplanning 

communicatie.  

IF 
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Telefonisch Informatie Punt).  

1
e
 kwartaal 

2018 

Sociaal 

intranet 

 

1
e
 kwartaal 

2018 sociaal 

intranet 

opgeleverd. 

Blijft 

vervolgens 

continue 

aandachtspun

t.  

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Intranet verbeteren met als doel 

organisatieontwikkeling 

ondersteunen. Daarnaast een 

slag slaan op inhoud van de 

teksten.  Aandachtspunt is dat 

eel ollega s iet ete  at ee  

andere collega doet. Het 

smoelenboek wordt hierbij als 

heel belangrijk ervaren. Hier is 

nog veel ruimte voor verbetering. 

Daarbij ook aandacht voor 

communiceren 

bereikbaarheidsgegevens en 

informatie over werkzaamheden 

a  ollega s. Dit ka  opgepakt 
worden binnen het social 

intranet of via het Office pakket 

(gegevens in Outlook 

bijvoorbeeld). Hierbij optrekken 

met Telefonisch Informatie Punt 

(TIP), want zij gebruiken deze 

informatie vaak. Daarbij aandacht 

voor samenwerking / 

taakverdeling intranet en 

topdesk. Mogelijke scheiding kan 

zijn: technische zaken, zoals 

handleidingen, op Topdesk. De 

sociale aspecten op intranet.  

Samenwerking, 

kennis- en 

talentdeling 

bevorderen 

(intern), zodat 

kwaliteit van onze 

dienstverlening 

verbetert.   

SK + 

Publiekszak

en + I&A 

1
e
 kwartaal 

2018 

Toptakenweb

site 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Toptakenwebsite in 

samenwerking met 

dienstverlening opzetten, waarbij 

aandacht is voor het 

communiceren van 

nieuwsberichten en 

projectinformatie. Ook hierbij 

aandacht voor de inhoud en 

schrijfstijl teksten.  Belangrijk is 

een goed beheersplan. Hierbij 

ook het aanleveren van teksten 

door ollega s erge akkelijke  
door het ontwikkelen van 

formats.  

  

Kwaliteit 

dienstverleningskan

aal verbeteren, 

actualiteit website 

bevorderen. 

SK 

1
e
 kwartaal 

2018 

Schermen 

voor interne 

communicatie 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

De whiteboards bij de 

koffiecorners worden vervangen 

door schermen. Ook Vraagwijzer 

en de Buitendienst krijgen 

schermen. Door de whiteboards 

te vervangen, zorgen we voor 

uniformiteit en efficiëntie in de 

interne berichtgeving. Ook biedt 

het ons een podium om naast het 

intranet interne onderwerpen 

goed onder de aandacht te 

brengen. De schermen gebruiken 

om weetjes, vragen, actualiteiten 

te delen met de organisatie.  

Samenwerking, 

kennisdeling 

(intern), zodat de 

kwaliteit van onze 

dienstverlening 

wordt verbeterd. 

IF i.s.m. I&A 

en P&O 

1
e
 kwartaal 

2018 

Gemeentegid

s 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

De gemeentegids verschijnt eind 

tweede of begin derde kwartaal 

2018. Dit hangt ook samen met 

het moment van installatie van 

het nieuwe college en 

gemeenteraad.  In het eerste 

kwartaal starten we de 

Informatievoorzieni

ng richting onze 

inwoners. 

CM 
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werkzaamheden hiervoor op.  

2
e
 kwartaal 

2018 

Beeldbank 

organiseren 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Eind 2017 zijn door de gemeente 

ieu e foto s ge aakt. Ook 
orde  foto s uitge isseld et 

de VVV. Doel is via beelden de 

kwaliteiten van de gemeente te 

benadrukken. Daarbij is een 

voorwaarde dat het fotoarchief 

beter toegankelijk wordt 

gemaakt, door goede 

bestandsnamen en 

omschrijvingen eraan te hangen.  

Efficiëntie in 

werkprocessen, 

verbeteren 

uitstraling 

gemeente in beeld. 

CM 

2
e
 kwartaal 

2018 

Instagram 

invoeren als 

proef voor 1 

jaar.  

 

 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

54% van onze inwoners 

gebruiken Facebook (stijging van 

8% t.o.v. 2016, 24 % van onze 

inwoners gebruikt Instagram 

(100% stijging t.o.v. 2016)
2
. 

Instagram kan een goed middel 

zijn om mensen en beelden 

centraal te zetten in onze 

communicatie. We starten hierbij 

vanuit het taakveld 

communicatie en bespreken 

ondertussen de mogelijkheden 

met toerisme om dit ook 

toeristisch in te zetten.  

Instagram invoeren 

en na 6 maanden 

minimaal 250 

volgers. 

Samenwerking met 

toerisme.  

 

CM 

2
e
 kwartaal 

2018 

Steenbergse 

schrijfwijzer 

maken 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld / De rol 

van communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Steenbergse schrijf(t)wijzer 

maken voor alle communicatie-

uitingen, van brieven tot 

whatsapp. Hierin staan afspraken 

over gebruik u/jij, aanhef, 

afsluiting etc. Uitgangspunten 

daarin zijn onder andere 

begrijpelijkheid en 

zelfrelativering. Identiteitsverhaal 

hierin meenemen.  

Kwaliteit teksten 

verbeteren.  

CM 

2
e
 kwartaal 

2018 

Wel/niet 

verlengen 

contract 

gemeentegids 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Contract met de gemeentegids 

loopt volgend jaar af. Overwegen 

om wel of niet te verlengen. 

Combineren met onderzoek 

dienstverleningsvisie. 

Communicatiemidd

elenmix onder de 

loep nemen.  

SK 

2
e
 kwartaal 

2018 

Evaluatie 

formatie en 

teamsamenst

elling 

communicatie 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Functies John Nijssen en Robert 

Defilet zijn allebei ingestoken als 

pilot voor 1 jaar. In tweede 

kwartaal moeten beide functies 

worden geëvalueerd. 

Lerende 

organisatie, 

efficiënt en effectief 

inzetten 

beschikbare 

formatie 

communicatie. 

IF 

3
e
 kwartaal Opstellen 

concept 

uitvoeringspla

n 1
e
 en 2

e
 

kwartaal 2019 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld / 

Een eerste opzet voor het 

concept uitvoeringsplan 1
e
 en 2

e
  

kwartaal 2019 opstellen en een 

tussentijdse evaluatie van het 

uitvoeringsplan, zodat er steeds 

wordt toegewerkt naar het 

Lerende 

organisatie, doel in 

zicht houden, 

strategische 

planning behouden. 

IF 

                                                           
2
 Bron: Facebook en Instagram gebruik in Noord-Brabant 2017. Een onderzoeksrapport van Social Dutch – The 

social media agency 
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Dialoog en 

participatie staan 

centraal / De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

communicatiedoel zonder dit 

doel uit het oog te verliezen. Eind 

2018 wordt er een complete 

evaluatie en uitvoeringsplan 2019 

opgesteld. Dan wordt dit ook 

voorgelegd aan het college.  

3
e
 kwartaal 

2018 (start 

mogelijk 

eerder, 

afhankelijk 

besluitvorm

ing raad) 

Overheidspart

icipatie 

bevorderen 

Dialoog en 

participatie centraal 

In samenspraak met project 

Ker geri ht erke  e  
o erheidsparti ipatie  i  het 
kader van kwaliteitsimpuls 

welzijnswerk uitwerken. 

Bijvoorbeeld door middel van 

invoering burgerpanel. Belangrijk 

hierbij ook aandacht te hebben 

voor het begeleiden van 

spe ialistis he ollega s, die 
minder affiniteit hebben met dit 

onderwerp.  

 

Efficiënt en effectief 

raadplegen en 

betrekken van 

inwoners en 

ondernemers 

(organisatiebreed).  

IF + trainee 

+ sociaal 

domein 

3
e
 kwartaal 

2018 

Content 

kalender 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Content voor social media 

inplannen aan de hand van een 

content kalender.  

Zichtbaar zijn en 

inspelen op 

regionale en 

landelijke 

initiatieven. 

Werkproces social 

media structureren 

en efficiënter 

maken.   

CM 

3
e
 kwartaal 

2018 

Format 

projectplan 

aanpakken 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Evaluatie een vast onderdeel 

laten zijn van een projectplan, 

door format aan te passen. Niet 

allee  i houdelijke ollega s, 
aar ook ela grijk ollega s 

telefonisch informatiepunt te 

betrekken bij evaluaties. Verder 

aandacht voor organisatie en 

inzet communicatie. Belangrijk 

om na afloop van een project 

succes en lessen te delen.  

Lerende 

organisatie, 

communicatie en 

organisatie 

verbeteren, 

effectiever inzetten 

van communicatie. 

IF + 

strategisch 

adviseurs 

3
e
 kwartaal 

2018 

Kwaliteit 

brieven 

verbeteren 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld 

In overleg met Beter Contact 

bekijken hoe we de kwaliteit van 

brieven kunnen verbeteren. 

Bijvoorbeeld door het vier ogen 

principe, klare taal verder uit te 

rollen, taalambassadeurs aan te 

stellen die mandaat hebben 

brieven terug te zetten naar de 

afdeling. 

Lerende 

organisatie,  

klantgerichtheid 

centraal en 

efficiëntie en 

duidelijkheid in 

werkprocessen. 

SK + beter 

contact  

4
e
 kwartaal 

2018 

Evaluatie 

communicatie

beleidsplan 

en 

uitvoeringspla

n 

 

November 

2018 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

November 2018 moet het 

communicatiebeleidsplan en het 

uitvoeringsplan geëvalueerd zijn. 

Specifiek aandacht voor formatie.  

Uitgangspunt 

opstellen nieuw 

communicatiebelei

d.  

IF 

4
e
 kwartaal 

2018 

Nieuwsbriefm

odule 

Aansluiten bij 

beleving van de 

buitenwereld 

Mogelijkheid nieuwsbriefmodule 

verder onderzoeken. Vanuit 

organisatie is de wens om 

inwoners uniform en gemakkelijk 

te informeren over specifieke 

projecten. Behoefte inwoners en 

ondernemers peilen in 

dienstverleningsonderzoek en 

Maatwerk leveren 

voor inwoners die 

dat willen. 

Uniformiteit in 

uitingen. Proactief 

communiceren. 

SK 
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mogelijkheden 

nieuwsbriefmodule waar 

mogelijk meenemen in 

ontwikkeling internet. 

2018 

(continue) 

Individuele 

trainingen 

taakveld 

communicatie 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Iedere medewerker van het 

taakveld communicatie volgt 

minimaal 2 trainingen per jaar. 

Belangrijk is dat de trainingen 

complementair zijn aan de 

trai i ge  a  de ollega s e  de 
kennis wordt doorgegeven aan 

de organisatie. Daarbij wordt ook 

crisiscommunicatie en de kennis 

die daarvoor nodig is  

meegenomen.  

Kennisniveau en 

groei individuele 

medewerkers 

communicatie 

stimuleren 

Allen 

2018 

(continue) 

Gezamenlijke 

trainingen 

taakveld 

communicatie 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

We organiseren minimaal één 

training voor het gehele taakveld. 

Dit jaar staan storytelling, social 

media en taalgebruik centraal. 

Daarnaast wordt 

crisiscommunicatie opgefrist in 

samenwerking met taakveld AOV. 

Waar mogelijk pakken we 

trainingen organisatiebreed 

danwel regionaal op.  

Kennisniveau (van 

actuele 

ontwikkelingen) en 

groei individuele 

medewerkers 

communicatie 

verhogen 

IF / allen 

2018 

(continue) 

Evaluaties en 

individuele 

communicatie

trainingen 

voor 

ambtenaren 

De rol van 

communicatie 

verandert: leren (en) 

vernieuwen 

Taakveld communicatie evalueert 

de communicatietrajecten en 

rapporteert de bevindingen aan 

ollega s e  leidi gge e de . 

Waar nodig wordt geadviseerd 

individuele trainingen te volgen.  

Organisatiebreed 

communicatienivea

u verbeteren. Op 

individueel niveau 

eventueel 

kennisgebrek op 

het gebied van 

communicatie 

verhelpen.  

Allen 

2018 

(continue) 

Delen kennis 

communicatie 

Aansluiten bij de 

beleving van de 

buitenwereld 

Informatie die taakveld 

communicatie heeft op speciale 

onderwerpen, zoals projecten, 

vanuit de buitenwereld (signalen 

online en offline) geeft zij door 

aan betreffende ambtenaar en 

leidinggevende. Andersom 

worden zij ook gewezen op de 

verantwoordelijkheid om 

signalen weer te delen met 

taakveld communicatie.    

Buitenwereld naar 

binnen halen, 

beleid beter laten 

aansluiten bij 

wensen, bewustzijn 

belang 

communicatie van 

ollega s ergrote .  

Allen 

2018 

(continue) 

Meer 

uitleggen 

waarom we 

dingen doen 

in teksten en 

publicaties 

Dialoog en 

participatie centraal 

In onze berichten (intern en 

extern, zoals nieuwsberichten, 

social media, persgesprekken) 

niet alleen focussen op wat we 

doen, maar vooral waarom we de 

dingen doen en de resultaten van 

projecten vermelden.  

Doelgroepen 

positiever over 

communicatie 

gemeente 

(waarneembaar uit 

o der eer Waar 
staat je ge ee te ).  

Allen 
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