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Aan de Raad,

Via de raadsmededeling d.d. 4 september 2018 bent u geïnformeerd over het voornemen om een 
onderzoek naar de communicatie van de gemeente Steenbergen te laten uitvoeren door een extern 
onderzoeksbureau.

Onderzoek
In december 2018 is aan bureau EM+MA opdracht verleend voor de evaluatie van het 
“Communicatiebeleidsplan 2017 en verder” (vastgesteld door uw raad op 26 oktober 2017) en de 
uitvoering daarvan.
In het kader van dit onderzoek is onder meer een vertegenwoordiging van uw fracties in januari/februari
2019 geïnterviewd.

Het onderzoek heeft in april 2019 geleid tot een separate adviesnotitie over de taakstelling en 
samenstelling van het taakveld communicatie. Dit advies heeft als input gediend voor de Perspectiefnota
2020 met betrekking tot de financiële doorrekening van de personele formatie. Dit advies is verwerkt in de 
eindrapportage die op 5 juni 2019 is verschenen. De eindrapportage is bijgevoegd.

Eindrapportage
In de hoofdstukken 2 t/m 5 zijn de bevindingen van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 2 wordt 
ingegaan op de opzet en uitvoering van het communicatiebeleid. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed 
aan de centrale speerpunten van het communicatiebeleid: verbinding aangaan met de samenleving. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de veranderde rol van communicatie. Daarna volgt het advies. In hoofdstuk 5 zijn 
de aanknopingspunten voor een toekomstbestendig communicatiebeleid beschreven. Hoofdstuk 6 omvat 
het advies ten aanzien van de organisatie van het taakveld communicatie.

De bevindingen en adviezen hebben betrekking op:
a. herijken communicatiebeleid;
b. versterken verbinding samenleving;
c. faciliteren veranderde rol organisatie;
d. taakveld communicatie.

Samenvattende conclusies
De hoofdpunten uit het eindrapport zijn samenvattend de volgende:

a. Herijken communicatiebeleid
» Een belangrijk speerpunt van het communicatiebeleidsplan uit 2017 is het aangaan van de 

verbinding met de samenleving. Dit is niet zozeer een communicatiedoelstelling maar veeleer 
een organisatiedoelstelling. Communicatie is het middel om die doelstelling te bereiken.

» Het aangaan van de verbinding met de samenleving is op het niveau van communicatie opgepakt 
en ingevuld. Echter het vereist een andere rol en een andersoortige houding en gedrag van de 
hele organisatie.
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* De ondertitel van het communicatieplan “communicatie is alles, alles is communicatie” wil niet 
zeggen dat alles van communicatie is, en dat niet iedereen een communicatieprofessional is. 
Inzichtelijker dient te worden wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft bij de dialoog met 
en participatie van de inwoner en ondernemer.

» Door een externe actorenanalyse te doen kan een communicatiekalender opgesteld worden, die 
dynamisch is en gedurende het jaar aangevuld en aangepast kan worden.

De verbinding met de samenleving is een belangrijk aspect van de missie en visie van de organisatie, 
zoals vastgesteld eind 2017. De gewenste houding en vaardigheden die daarbij horen worden onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma dienstverlening, dat op basis van de in juni 2019 door uw raad 
vastgestelde visie dienstverlening. Met de aangestelde kerncoördinatoren is duidelijkheid gecreëerd voor 
de contactpersonen per kern.

b. Versterken verbinding samenleving
» De gemeente Steenbergen is nog niet helemaal klaar voor overheidsparticipatie. Geadviseerd 

wordt om gefaseerd hierin gericht te investeren.
» Communicatie richting raad is beter dan voorheen maar nog niet optimaal. De primaire 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij beleid. Het taakveld communicatie kan hierbij een 
kwalitatieve ondersteuning bieden.

» De collegeleden vormen een belangrijke actor om de verbinding met de samenleving aan te
gaan. Beleg hierom bestuurscommunicatie bij het taakveld communicatie. Geadviseerd wordt om 
consulentschap vorm te geven door het bestuursorgaan Burgemeester en de wethouders te 
koppelen aan communicatieadviseurs. Dit vereist per bestuurder maatwerk in advisering en 
ondersteuning.

» Aanbevolen wordt om werkbezoeken, speeches, en dergelijke voor te bereiden in een
driehoeksoverleg tussen beleid, communicatie en bestuurder. Afhankelijk van de situatie en de 
wensen worden de taken bepaald, verdeeld en vastgelegd. Ook dit is maatwerk.

» Het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente en het op een proactieve wijze positief 
profileren van de gemeente wordt gezien als primaire verantwoordelijkheid van het taakveld 
communicatie, waarbij zij ondersteund kan worden door andere disciplines. Geadviseerd wordt 
om een communicatieplan op te stellen voor het uitdragen van de identiteit van Steenbergen.

* Geadviseerd wordt om mediabeleid op te stellen waarbij de coördinatie en regie is belegd bij het 
taakveld communicatie. De pers en andere media zijn en belangrijke actor in het leggen van 
verbinding met de samenleving. De pers is ook een klant van de gemeente. Het taakveld 
communicatie dient goed relatiebeheer te borgen en overzicht in perscontacten te bewaken.

» Beleg regie op dialoog en participatie bij beleidsprocessen, plannen en projecten bij het taakveld 
communicatie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid blijft bij de vakteams. Dit betekent dat het 
taakveld communicatie vanaf het begin betrokken moet worden, waarbij communicatie en 
inhoudelijke medewerkers samen de rolverdeling bepalen.

Het investeren in overheidsparticipatie is deels ai gedaan door de aanstelling van de kerncoördinatoren. 
Met de onlangs aangestelde medewerker leefbaarheid en kernen die per 1 september a.s. begint, is de 
formatie kwalitatief op orde om werk te maken van overheidsparticipatie. Binnen de organisatie wordt de 
discipline communicatie bij projecten al eerder betrokken, zodat communicatie proactief kan handelen.

c. Faciliteren veranderde rol organisatie
» De nieuwe manier van werken die nodig is om verbinding met de samenleving aan te gaan is nog 

onvoldoende geïncorporeerd in de organisatie. De gemeente is een dienstverlenende organisatie 
die ten dienste staat van inwoners en ondernemers. Omgevingsbewustzijn van medewerkers 
maar ook hun attitude en gedrag zijn hierom belangrijk. En ook de verbetering van 
communicatieve vaardigheden van medewerkers. Het management heeft een belangrijke taak in 
de bevordering ervan.

» Via het uitbouwen van consulentschap vanuit communicatie kan het samenspel tussen beleid, 
communicatie en bestuur versterkt en geborgd worden. Het consulentschap kan de 
communicatieve opgaven van de inhoudelijke teams ondersteunen, bijvoorbeeld via 
communicatieparagrafen of participatieplannen. Dit is maatwerk, dat aan de voorkant dient te 
leiden tot verdeling van taken en maken van relevante afspraken.
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Bij werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt bewust gekeken naar de dienstverlenende 
houding en communicatieve vaardigheden van de kandidaten.

d. Taakveld communicatie
* De volgende taken en werkzaamheden van het taakveld communicatie worden onderscheiden: 

bestuurscommunicatie, communicatie t.a.v. beleid en projecten in samenspel met beleid, 
mediabeleid, externe communicatie, crisiscommunicatie, en interne communicatie.

» Gelet op deze taken en verantwoordelijkheden alsmede het aantal inwoners van de gemeente, 
het aantal collegeleden, en het aantal teams, wordt geadviseerd om het taakveld communicatie te 
bemensen met vijf communicatieprofessionals met een omvang van circa 4,2 fte bij een 36-urige 
werkweek.

» Voorgesteld wordt om uit te gaan van de volgende functies: een strategisch 
communicatieadviseur (WO/HBO), twee communicatieadviseurs (HBO) en twee 
communicatiemedewerkers (MBO+/HBO).

De organisatie heeft geanticipeerd op het eindadvies, door communicatieadviseurs te werven. Een 
communicatieadviseur start per 1 augustus as.. Voor de strategisch communicatieadviseur is de 
selectieprocedure in een afrondend stadium.

Vervolg
De bevindingen en adviezen uit de eindrapportage worden benut bij de verdere dóórontwikkeling van 
de organisatie. De financiële doorvertaling van het advies omtrent personele formatie is opgenomen in 
de Perspectiefnota 2020.

Het resterende onderdeel van de opdracht, actualisering van het uitvoeringsprogramma, wordt opgepakt 
zodra de nieuwe medewerkers van het cluster communicatie in onze organisatie aanwezig zijn. Dit is naar 
verwachting vanaf september 2019.

Hoogachtend, , \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

VpP. de Jongh, RA
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