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Communicatie gemeente 

Steenbergen 

De gemeente Steenbergen staat de komende jaren een uitdaging te 

wachten. De organisatie is bezig zich aan te passen aan een veranderde 

omgeving. De relatie en communicatie met inwoners en ondernemers moet 

gebaseerd zijn op interactie, verbinding en participatie.  

Tegelijkertijd is Steenbergen een gevarieerde gemeente, met meerdere kernen die soms 

verschillende belangen hebben. Bovendien is het nooit makkelijk om een nieuwe identiteit en 

werkwijze te borgen in een organisatie. En opereert de gemeente als ambtelijke organisatie in een 

delicaat krachtenveld dat wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders, de 

gemeenteraad en de inwoners en ondernemers binnen de gemeente.  

Om de transitie mede vorm te geven is geïnvesteerd in de communicatie van de gemeente 

Steenbergen. Er is beleid geformuleerd, medewerkers zijn aangetrokken en diverse acties zijn 

ondernomen. Maar er is nog wel een duidelijke slag te maken. De gemeente heeft dan ook behoefte 

aan een reflectie op het huidige communicatiebeleid opdat zij daarvan kan leren en van daaruit kan 

gaan werken aan een communicatie dat toekomstbestendig en ‘des Steenbergens’ is. Men wil op 

basis van een valide betrouwbare stand van zaken aanknopingspunten aangereikt krijgen om de 

communicatie van de gemeente ‘eens en voor altijd’ goed neer te zetten. Zodanig dat het past bij 

de gemeente als ambtelijke organisatie en bij haar inwoners en ondernemers.  

Centrale vraagstelling 

EMMA, Experts in Media en Maatschappij heeft de gemeente Steenbergen ondersteund in haar 

communicatieve ambities. De gemeente heeft zich hierbij vier centrale vragen gesteld: 

• Welke behoeften, verwachtingen en kansen bestaan er op het gebied van communicatie? 

• Hoe verhoudt het huidige beleid zich tot die behoeften, verwachtingen en kansen? 

• Hoe verhoudt de huidige organisatie zich tot die behoeften, verwachtingen en kansen? 

• Wat betekent dit voor de optimalisering van de dienstverlening van de gemeente? 

Om deze centrale vragen te kunnen beantwoorden, hebben we voorzien in een aanpak die bestaat 

uit twee fasen:  

• Een evaluatie naar de vormgeving en uitvoering van het huidige communicatiebeleid.  

• Een advies over de implementatie van de communicatiedoelstellingen in de organisatie en in de 

uitvoering, en ten aanzien van het proces en de organisatie van de communicatie bij de 

gemeente. Hieruit vloeit een geactualiseerd communicatiebeleidsplan en uitvoeringsplan.   

Beide fasen worden hierna toegelicht.  
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Fase 1: Evaluatie communicatiebeleid 

Onderzoeksvragen 
Op basis van de vier centrale vraagstellingen zijn enkele onderzoeksvragen geformuleerd die 

leidend zijn voor de evaluatie. Deze zijn:  

Opzet huidig communicatiebeleid 

1. Hoe ziet het communicatiebeleid eruit? Wat is de visie van de gemeente op communicatie en 

welke doelstellingen zijn geformuleerd?  

2. Wat zijn de speerpunten in de communicatiestrategie en op welke wijze krijgen deze vorm in 

het communicatieplan? 

3. Op welke wijze is communicatie binnen de gemeente georganiseerd?  

4. Wat zijn de belangrijkste actoren intern en extern die betrokken zijn bij het 

communicatiebeleid? Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en rollen?  

5. In hoeverre is er draagvlak voor de communicatiestrategie in de gemeente? Kan men zich 

vinden in de speerpunten?  

Uitvoering en ervaringen 

6. In welke mate is uitvoering gegeven aan het communicatieplan? 

7. Hoe verloopt de communicatie van de gemeente Steenbergen in de praktijk? In hoeverre wordt 

in de praktijk invulling gegeven aan speerpunten communicatiestrategie? 

8. Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen met de opzet en uitvoering van het 

communicatiebeleid in de gemeente Steenbergen? 

9. Wat is er bereikt met het communicatiebeleid? 

Aanknopingspunten 

10. Wat zijn kritieke condities (kansen en bedreigingen) voor het communicatiebeleid? 

11. Welke lokale ontwikkelingen of factoren zijn van invloed op de communicatie van de gemeente 

Steenbergen?  

12. Wat zijn succesfactoren in het communicatiebeleid? 

13. Waar liggen de obstakels en verbeterpunten? 

14. Welke aanknopingspunten zijn er om het communicatiebeleid te optimaliseren?  

Onderzoeksactiviteiten 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben we diverse onderzoeksactiviteiten 

verricht.  

Deskresearch 

We hebben verschillende documenten en bronnen bestudeerd. Op de eerste plaats natuurlijk de 

diverse (beleids)plannen die deel uitmaken van het communicatiebeleid. Maar ook evaluaties ten 

aanzien van de communicatie en dienstverlening van de gemeente Steenbergen. En enkele 

beleidsstukken omtrent de visie en missie van de gemeente en de coalitieakkoorden.  

In bijlage 1 staat een overzicht van de geraadpleegde en bestudeerde documenten en bronnen.  

Online omgevingsanalyse 

Om een beeld te krijgen van wie zich online bezighoudt met de gemeente Steenbergen is een 

beknopte online omgevingsanalyse verricht. We hebben geanalyseerd welke actoren (personen, 

organisaties, websites, media etc.) zich via online media uitlaten over de gemeente Steenbergen en 
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wat zij dan te melden hebben. Deze omgevingsanalyse biedt input voor de interviews met de 

externe stakeholders. Maar geeft ook een eerste inzicht in hoe de interactie tussen de gemeente en 

inwoners/ondernemers er online aan toegaat.   

Semigestructureerde interviews 

Verder hebben we semigestructureerde interviews gehouden met verschillende interne en externe 

stakeholders. Dit zijn onder meer het voltallig College, de griffier en vertegenwoordigers van: vijf 

fracties van de gemeenteraad, de directie, ambtenaren van verschillende teams waaronder 

medewerkers van het taakveld communicatie, dorpsraden, ondernemersverenigingen en de pers.  

We hebben in totaal 29 personen gesproken (bijlage 2). De interviews zijn gehouden aan de hand 

van een topiclijst. De topics varieerde al naar gelang de functie van de geïnterviewde. De interviews 

zijn deels face-to-face en deels telefonisch afgenomen.  

Fase 2: Advies 

De tweede fase betreft het advies ten aanzien van het communicatiebeleid en het taakveld 

communicatie. Hiervoor hebben we op basis van de conclusies van het onderzoek een voorlopig 

advies opgesteld. Dit eerste advies omvatte aanknopingspunten voor het optimaliseren van het 

communicatiebeleid van de gemeente Steenbergen. 

Werksessie samenspel beleid en communicatie 

Vervolgens is er een werksessie gehouden met zo’n 20 medewerkers van de gemeente 

Steenbergen. In deze sessie stond het samenspel tussen beleid1 en communicatie centraal. De 

sessie duurde ongeveer 3 uur en vond plaats op maandagmiddag 15 april 2019. De groep 

deelnemers bestond uit medewerkers van – onder andere – het taakveld communicatie, de teams 

Wonen, Werken en Beleven, Welzijn en Zorg, Buitendienst, Beheer, Ruimte en Accommodatie en 

Servicecentrum, alsmede de webmaster, het bestuurssecretariaat, de raadsgriffie en de 

omgevingsregisseur.  

De sessie begon met een brainstorm over het samenspel tussen het taakveld communicatie en de 

andere teams van de gemeente. Iedere deelnemer beschreef een kernwaarde die voor hem/haar het 

samenspel kenmerkt en mogelijk maakt. Vervolgens is aan de hand van een casus uit de praktijk, 

waarbij zowel beleid en communicatie een rol hadden, dieper ingegaan op het samenspel tussen 

beiden. Er is gekeken hoe het samenspel er in de praktijk uit ziet: hoe zag de tijdlijn er uit, wie pakte 

welke rol, werden de juiste actoren bereikt, waar vond samenspel plaats en waar zaten de 

knelpunten? Op basis van de genoemde knelpunten is besproken wat er nodig is om het samenspel 

te verbeteren. Samen is gekeken naar welke invulling van verantwoordelijkheden en rollen tussen 

beleid en communicatie een goede samenwerking mogelijk maakt. 

Eindadvies 

Naar aanleiding van deze sessie is het advies nader ingevuld en geconcretiseerd. We hebben een 

aparte adviesnotitie opgesteld ten aanzien van de taakstelling en samenstelling van het taakveld 

communicatie. Deze adviesnotitie is intern besproken door onder meer taakveld communicatie, 

teamleiders, directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening en burgemeester. We hebben van hen een 

                                                                        
 
1 In het document spreken we steeds over beleid als het gaat om de samenwerking met de medewerkers van de verschillende teams 
binnen de gemeente. We kiezen hiervoor omdat het communicatiebeleid zich niet richt op de individuele samenwerking tussen 
collega’s. Maar meer op de functie die zij ten opzichte van elkaar innemen. We realiseren ons echter ook dat we met de term beleid 
niet het gehele spectrum aan samenwerking dekken.   
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terugkoppeling gehad op het advies. Deze opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in concept 

eindadvies. 

Het concept eindadvies is aan het College gepresenteerd in de collegevergadering van 14 mei 2019. 

Naar aanleiding van deze presentatie is de rapportage inclusief eindadvies definitief opgesteld.  

Leeswijzer rapportage 
De rapportage omvat de resultaten van beide fasen; evaluatie en advies. In de hoofdstukken 2 t/m 5 

beschrijven we de bevindingen ten aanzien van het onderzoek. We gaan in op de opzet en 

uitvoering van het communicatiebeleid (hoofdstuk 2) en besteden aandacht aan de centrale 

speerpunten van het communicatiebeleid: verbinding aangaan met de samenleving (hoofdstuk 3) 

en de veranderde rol van communicatie (hoofdstuk 4). Daarna volgt het advies. In hoofdstuk 5 

beschrijven we de aanknopingspunten voor een toekomstbestendig communicatiebeleid. 

Hoofdstuk 6 omvat het advies ten aanzien van de organisatie van het taakveld communicatie.  
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2. Het communicatiebeleid 

In dit hoofdstuk gaan we in op het communicatiebeleid. Wat zijn belangrijke 

speerpunten en op welke wijze is het communicatiebeleid vormgegeven en 

uitgevoerd?  

2.1 Communicatiebeleidsplan  

Communicatie is alles, alles is communicatie 

Het communicatiebeleid van de gemeente Steenbergen omvat het “Communicatiebeleidsplan 2017 

en verder” en het “Uitvoeringsplan communicatie 2017-2018”.  Het communicatiebeleidsplan kent 

als ondertitel “Communicatie is alles, alles is communicatie”. Dit vanuit de gedachte dat het één niet 

zonder het ander kan. Verschillende – nog te ontwikkelen – visies van de gemeente kennen sterke 

raakvlakken met het communicatiebeleid. En communicatie vormt op haar beurt de kern van deze 

visies.  

De reikwijdte van het communicatiebeleid is groot. In het communicatiebeleidsplan valt te lezen dat 

het communicatiebeleid de basis vormt waaraan de gemeente haar acties en beleid ophangt en 

toetst. Hiermee kent het communicatiebeleid tegelijkertijd een stevige ambitie. Het is als het ware 

de kapstok voor het overige beleid van de gemeente.  

Meer tevreden burgers 

Doel van het communicatiebeleid 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.”   

Om dit te bereiken zijn drie communicatiestrategieën geformuleerd: 

1. Aansluiten bij de beleving van de samenleving. De gemeente wil weten wat er speelt onder haar 

inwoners en ondernemers, wil maatwerk leveren en op een begrijpelijke wijze en met de 

‘menselijke maat’ communiceren met haar burgers.  

2. Dialoog en participatie staan centraal. De gemeente wenst op een gelijkwaardig en persoonlijk 

niveau te interacteren met haar omgeving. Men gaat in gesprek en gezamenlijk op zoek naar 

oplossingen. Het proces staat hierbij centraal, niet de resultaten. 

3. Rol van communicatie verandert: leren (en) vernieuwen. De verantwoordelijkheid voor de 

communicatie ligt bij de ambtenaren en bestuurders zelf. Zij zijn immers degene die 

communiceren met de samenleving en daar middenin staan. Taakveld communicatie 

faciliteert, coacht en ondersteunt hierin. Successen worden met elkaar gedeeld.  

Deze doelstelling en strategieën staan niet op zichzelf. Deze sluiten aan bij de huidige 

ontwikkelingen ten aanzien van de rol van de gemeentelijke overheid in het algemeen. Hierbij 

wordt de gemeentelijke overheid steeds meer bezien als een gelijkwaardige partner die in hoge 

mate deelneemt aan de samenleving (overheidsparticipatie). Een gemeente vormt geen ‘bastion’ 

meer dat de wijsheid in pacht heeft en weet wat het beste is voor haar burgers. Bovendien sluit het 

ook aan bij de tendens die de gemeente Steenbergen al eerder is ingezet. De vorige coalitie had als 

streven “Van gemeente naar gemeenschap”. Het coalitieakkoord ten tijde van het onderzoek kent 

als titel: “Gewoon samen doen!” 
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Ook vloeien zij voort uit het vorige communicatiebeleid en de evaluatie daarvan (Rekenkamer 

commissie gemeente Steenbergen, 2016). Daarin wordt gesteld dat de vakinhoudelijke ambtenaren 

de verantwoording dragen voor de eigen communicatie. Communicatie zou in de genen moeten 

zitten van de gehele organisatie. Geborgd zou moeten worden dat communicatie waar nodig wordt 

geraadpleegd en dat door training en opleiding de communicatievaardigheden van de hele 

organisatie worden vergroot. De communicatiestrategie ten aanzien van de rol van communicatie 

bouwt hierop door.  

Randvoorwaarden communicatiebeleid 

Voor de implementatie van het communicatiebeleidsplan is in het plan een aantal randvoorwaarden 

geformuleerd. Dit heeft betrekking op: 

• Jaarlijks wordt er een uitvoeringsplan communicatie vastgesteld dat in lijn is met de benoemde 

strategieën.  

• Communicatie komt vooraan in het proces te staan. Communicatie is een belangrijk onderdeel 

van het algemene besluitvormingsproces. Er komen kennissessies om het communicatiebeleid 

in te bedden. 

• Taakveld communicatie speelt een proactieve rol binnen de gemeente. Hiertoe schuiven 

communicatiemedewerkers periodiek aan bij MT, teamoverleggen, leidinggevenden, griffie en 

portefeuillehouders.  

• Het communicatiebeleid dient gekoppeld te worden aan (toekomstige) ontwikkelingen. 

• Rol van communicatie zal meer begeleidend en coachend van aard zijn. Dit kan betekenen dat 

personen of teams extra coaching of training nodig hebben. 

• Het communicatiebeleid wordt ieder jaar geëvalueerd op basis van het uitvoeringsplan.  

• Formatie en budget zijn vooralsnog toereikend. Indien nodig worden extra middelen 

aangevraagd.  

2.2 Uitvoeringsplan 2017-2018 

Focus op veranderde rol communicatie 

In het uitvoeringsplan 2017-2018 staan zo’n 40 acties of activiteiten beschreven waarmee invulling 

kan worden gegeven aan de drie communicatiestrategieën. De meeste activiteiten (n=29) richten 

zich op de veranderende rol van communicatie. Voorbeelden zijn een sociale media dag voor de 

organisatie, overleg communicatieadviseurs Brabantse Wal, sociaal intranet, schermen voor interne 

organisatie, trainingen en diverse evaluaties. Circa 23 activiteiten hebben betrekking op het 

aansluiten bij de beleving van de buitenwereld. Dit wil men bereiken via training storytelling, 

huisstijlbeleid vastleggen, toptakenwebsite en kwaliteit brieven verbeteren. De strategie ten 

aanzien van de dialoog en participatie is met 12 acties nader ingevuld. Specifieke acties op dit 

thema zijn: collegeadviesnota aanpassen en overheidsparticipatie bevorderen.  

Wanneer we in de tijd kijken naar het uitvoeringsplan dan zien we in het 4e kwartaal van 2017, ten 

tijde van de vaststelling van het uitvoeringsplan, veel activiteiten op de rol staan die zich richten op 

de drie strategieën tezamen. Deze betreffen dan de implementatie van het communicatiebeleid 

zoals kennissessies, structureel overleg met portefeuillehouder, communicatiebeleid 

communiceren en overleg griffie. In het eerste kwartaal van 2018 komt de combinatie van 

aansluiten bij beleving én rol communicatie veelvuldig terug. Bijvoorbeeld: crisiscommunicatie, 

persbeleid herzien en Steenbergse schrijfwijzer. Na verloop van tijd krijgen de acties een meer 

eigenstandig karakter.  
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Taakveld communicatie 

Het taakveld communicatie is in de loop van de tijd gegroeid. Het team bestaat nu uit vijf personen 

waaronder een strategisch communicatieadviseur (senior), een medior en junior 

communicatieadviseur, een communicatiemedewerker en een medewerker voor sociale media en 

nieuwsanalyse. Dit voor 3,56 fte bij een werkweek van 36 uur.  

2.3 Implementatie communicatiebeleid 

Als we naar het uitvoeringsplan kijken dan kunnen we op basis van de tussentijdse evaluatie (d.d. 

juli 2018) constateren dat ruim een kwart van de geplande activiteiten medio 2018 is uitgevoerd 

en/of afgerond. Dit zijn met name concrete acties zoals de sociale media dag, presenteren 

communicatieplan en vragen input teams, jaarplan crisiscommunicatieopleidingen en invoering 

Instagram als proef. De meeste activiteiten – bijna de helft – vormen continu een aandachtspunt of 

zijn nog in uitvoering. En bijna een kwart van de activiteiten heeft niet plaatsgevonden.  

Dat het uitvoeringsplan ten dele is uitgevoerd kent een aantal redenen: 

• Taken behoren niet meer tot communicatie. 

• Sommige acties zijn stopgezet in afwachting van de evaluatie. 

• Bezetting taakveld communicatie.  

• Implementatie stagneert. 

Met name het laatste vormt een belangrijke reden dat het communicatiebeleid (nog) niet is 

uitgevoerd zoals beoogd.  

Communicatiebeleid is (niet) leidend 

Voor het taakveld communicatie is het communicatiebeleidsplan leidend voor het denken en doen 

van de betreffende medewerkers. Het team ziet hun rol vooral als het bieden van communicatieve 

ondersteuning en advies aan de organisatie. Dit door het verzorgen van de interne informatiemedia 

(TamTam, intranet), door te kijken naar de kwaliteit van de brieven, door persberichten op toine-of-

voice door te nemen. Maar bovenal door constructief mee te denken over externe communicatie. 

Vanuit hun perspectief bezien bestaat hun taak uit het ondersteunen van ambtenaren en de rest van 

de organisatie bij de wijze waarop zij met externen communiceren. Dit op initiatief van ambtenaren 

zelf. Het houdt ook bijvoorbeeld in dat ten aanzien van werkbezoeken het team van mening is dat 

er beter ondersteuning gegeven kan worden door een inhoudelijke beleidsambtenaar dan door 

iemand van communicatie. Dit vanuit de gedachte dat een ambtenaar kennis van zaken heeft en 

daardoor beter in staat is om vragen te beantwoorden. “Wij zijn niet van de inhoud, een ambtenaar 

wel”, aldus een geïnterviewde. Ook beschouwt het team communicatie en dienstverlening als twee 

verschillende taken.  

Voor de beleids- en uitvoerende ambtenaren is het communicatiebeleidsplan echter niet leidend. Of 

zoals een geïnterviewde het aangeeft: “Vele communiceren maar relateren dat niet aan het 

communicatiebeleid.” Een deel van de ambtenaren ziet het taakveld communicatie niet als een 

coach die hem/haar kan ondersteunen. Zij zien hen juist nog steeds als collega’s die 

communicatietaken kunnen oppakken. Die een persbericht voor hem/haar kan schrijven, die een 

brief kan opstellen en die meekan naar een werkbezoek. Daarnaast wordt het taakveld 

communicatie niet standaard aan het begin van beleidsprocessen betrokken door ambtenaren. Dit 

gebeurt veelal te laat of zelfs helemaal niet.  

Het communicatiebeleid betekent voor de gehele organisatie een andere manier van werken, niet 

alleen ten aanzien van de rol van communicatie. Deze nieuwe manier van werken is (nog) 

onvoldoende ingebed in de gehele organisatie.  
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3. Verbinding samenleving 

Een van de speerpunten van het communicatiebeleid is dat de gemeente wil 

aansluiten bij de beleving van de samenleving. En de dialoog en participatie 

met haar inwoners en ondernemers centraal wil stellen. In dit hoofdstuk 

schetsen we de bevindingen ten aanzien van dit speerpunt. 

3.1 Breed gedragen ambitie 

Het aangaan van de verbinding met de samenleving wordt door alle stakeholders breed omarmd. 

“Die visie is mooi. Daar is echt niets op aan te merken. Wat ik goed vind is dat de gemeente nu echt van 

binnen naar buiten wil. Dat is een groot pluspunt.”, aldus een geïnterviewde.  

Er wordt aangegeven dat de samenleving behoefte heeft aan een nieuwe manier van 

communiceren. Of zoals een geïnterviewde het zegt: “Mensen zitten daar echt op te wachten.” 

Burgers willen graag meedenken en meedoen. Niet alleen maar meepraten. Zij weten ook het beste 

wat er speelt en waar behoefte aan is. Burgers worden ook steeds mondiger, vooral als het om de 

eigen buurt gaat. Men wil gehoord en gezien worden.  

Dit wil nog niet zeggen dat iedere burger dan ook gelijk vooraan staat om mee te praten dan wel 

mee te doen. De gemeente moet zich realiseren dat mensen vooral de verbinding met de gemeente 

willen aangaan als het hun directe omgeving of een persoonlijke levensgebeurtenis betreft. En dan 

nog zijn het veelal burgers die al betrokken zijn bij de gemeente. “Nu zie je toch dat de usual suspects 

en de 65-plussers komen opdraven.”, aldus een geïnterviewde. De grote uitdaging voor de gemeente 

is dan ook hoe men andere c.q. alle burgers weet te bereiken en te betrekken. Ook mensen die zich 

van nature minder of niet laten horen. Daar moet de gemeente zich extra voor inspannen.  

Bovendien moet de gemeente ervoor blijven waken dat het algemeen belang gediend blijft. 

“Degene die tegen zijn, staan altijd als eerste klaar.”. Vooral als het gaat om gepolariseerde 

meningen en personen. Soms spelen er andere zaken dan willen meepraten en meedoen. In een 

aantal gevallen wordt de dialoog aangegrepen door burgers om hun ongenoegen te uiten, ongeacht 

of deze gefundeerd is of niet. Ofwel “de gele hesjes mentaliteit” zoals een geïnterviewde dit betitelt. 

In dergelijke gevallen gaat het niet om de inhoud maar om de beleving van mensen. Men wil het 

gevoel hebben dat ze serieus worden genomen en rechtvaardig worden behandeld. Dit is wat 

anders dan iemand zijn/haar gelijk of zin geven. Dit vraagt veel meer om empathisch vermogen.  

Maar doe het wel goed 

Wel wordt aangegeven dat als de gemeente kiest voor de dialoog en participatie dat de gemeente 

dit dan ook op een goede manier invult. En ook de consequenties daarvan volledig draagt. “Als je 

het doet, dan moet je het ook goed doen.” Een andere reactie: “Ze moeten dan wel doen wat ze 

beloven”.  

Heel concreet betekent dit op zijn minst dat als burgers mogen meepraten en input leveren dat zij 

hierover ook een terugkoppeling krijgen. Maar participatie houdt meer in dan alleen maar 

meepraten. Dan moeten burgers ook kunnen meebeslissen. Stakeholders geven hierbij aan dat 

verwachtingsmanagement essentieel is. De gemeente moet op voorhand de kaders en 

randvoorwaarden helder formuleren en meegeven. Maar de gemeente dient vooral de uitkomst te 

accepteren. Ook als dat niet in de lijn van de eigen verwachtingen ligt. Participatie betekent 
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namelijk loslaten. Volgens de - met name externe - stakeholders moet de gemeente Steenbergen 

dat nog wel leren.  

Daarnaast betekent het ook “geen half werk leveren”. In dit kader wordt meerdere keren het 

voorbeeld aangehaald van de bijeenkomst voor ondernemers waarbij gebruik is gemaakt van 

foutieve adressenbestanden en niet iedere ondernemer is uitgenodigd. Ook wordt gerefereerd aan 

de kernbezoeken die op zich positief worden bevonden maar veelal uitmonden in klaaguurtjes 

terwijl de echte issues niet aan de orde komen. Dus als de gemeente de dialoog wilt aangaan moet 

dit goed voorbereid zijn en uitgevoerd worden.  

3.2 Ervaringen communicatie  

Aan de geïnterviewden is gevraagd naar hun ervaringen met de communicatie van de gemeente 

Steenbergen in het algemeen. Sommigen vinden dat dit niet goed gaat. Maar het algehele beeld is 

toch wel dat men redelijk tevreden is over de communicatie van de gemeente Steenbergen. Een 

geïnterviewde: “Steenbergen doet het zo slecht nog niet.”  Als we om een cijfer vragen dan 

schommelt dat rond een 6 en een 7. Voldoende, maar zeker voor verbetering vatbaar.  

Redelijk tevreden 

Dit komt aardig overeen met de resultaten van de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling van 

Waarstaatjegemeente.nl.  Ook daarbij ligt de waardering van burgers voor de dienstverlening en 

communicatie en voorlichting van de gemeente rond de 6,6 op een schaal van 0-10. Ondernemers 

zijn (iets) minder te spreken over de dienstverlening en communicatie van de gemeente. Zij 

waarderen dit gemiddeld met een 6,2 op een schaal van 0-10.  

Overigens wijkt dit beeld niet zoveel af van het gemiddelde beeld van gemeenten tot 25.000 

inwoners. Behalve ten aanzien van het taalgebruik. Zo’n 52 procent van de Steenbergenaren is van 

mening dat de gemeente heldere taal gebruikt. Het gemiddelde percentage van gemeenten tot 

25.000 inwoners bedraagt 66 procent.  

Aanbevelingen die uit de Burgerpeiling naar voren komen betreffen: het adequaat reageren op 

meldingen, een betere website, taalgebruik, informatie in krant en beter meeluisteren en/of 

meedenken.  

Stappen in de goede richting 

In de Burgerpeiling van 2017 is ook gevraagd naar de wijze waarop de gemeente Steenbergen haar 

inwoners betrekt en de samenwerking zoekt. Steenbergenaren waarderen dit met gemiddeld een 

5,9 tegenover een 6,3 gemiddeld voor gemeenten met maximaal 25.000 inwoners. De gemeente 

Steenbergen scoort hier slechter op dan vergelijkbare gemeenten wat betreft aantal inwoners.  

Ook in de interviews hebben we gevraagd naar de ervaringen van de stakeholders ten aanzien van 

het leggen van de verbinding met de samenleving. De geïnterviewden zien duidelijk dat er de 

afgelopen tijd stappen zijn gezet door de gemeente. Zaken die worden genoemd zijn: 

• Actiever en zichtbaarder op sociale media: Facebook, Instagram. Het aantal volgers groeit. We 

zien in de online omgevingsanalyse dat de gemeente een belangrijke actor is die online bericht 

over de gemeente Steenbergen.  

• Informatiepagina in de Steenbergse Courant. Deze wordt door de stakeholders positief 

bevonden. “De gemeentepagina is fantastisch”, aldus een geïnterviewde.  

• Meer informatie- en inloopavonden die ook nog eens goed bezocht worden. De organisatie 

hiervan is meer doordacht en gestructureerd dan voorheen.  

• Kernbezoeken en bezoeken aan ondernemers.   
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• Komst centrummanager. 

• Burgerpanel. 

• Gast van de Raad. 

• Mijngemeente App. 

Men ziet dat zaken worden opgepakt en verbeterd, dat er een positieve beweging is binnen de 

gemeente. Er is meer toenadering naar inwoners en ondernemers. “... zoeken nu meer contact, meer 

dan voorheen”.  De gemeente is opener geworden, betrekt inwoners actiever en gaat met hen in 

gesprek, zowel online als fysiek tijdens inloopavonden en bezoeken. Volgens enkele respondenten 

komt dit ook door de uitbreiding van het taakveld communicatie waardoor op dit gebied in korte 

tijd slagen zijn gemaakt.  

Maar ook de bereidheid om vanuit de gemeente te kijken naar waarbij zij kunnen helpen is 

toegenomen. De gemeente is meer genegen om te luisteren en samen tot actie te komen. 

Bovendien is de gemeente beter bereikbaar en worden meldingen of kleine zaken sneller opgepakt. 

In die zin werpt het project ‘Beter Contact’ waarin de gemeente werkt aan het bevorderen van de 

eigen dienstverlening zijn vruchten af. Wat als zeer positief wordt ervaren is de MijnGemeente App. 

Deze app is laagdrempelig en mensen ervaren dat er direct actie wordt ondernomen. 

Geïnterviewden geven aan dat meldingen via de algemene infomail (te) lang blijven liggen en/of 

men krijgt “een nietszeggend antwoord”.  Bovendien hoeven inwoners niet eerst “door 3 à 4 lagen 

ambtenaren heen”.   

En burgers merken dit alles ook op. Volgens een geïnterviewde “durven mensen nu ook iets positiefs 

op Facebook te zetten.” 

Niet de makkelijkste gemeente 

Nu wordt door de geïnterviewden aangegeven dat de gemeente Steenbergen toch wel een lastige 

gemeente is. De gemiddelde Steenbergenaar mag graag klagen en vindt veelal dat ‘het gras 

groener is bij een ander’. Men is doorgaans wat sceptisch, afwachtend. Misschien wel argwanend.  

Dit wordt versterkt doordat het vertrouwen in de gemeente niet hoog is. Steenbergen heeft net een 

lastige bestuursperiode achter de rug. Bovendien is er niet echt sprake van één gemeente. Maar 

veel meer van kernen die ieder hun eigen identiteit, dynamiek en belangen kennen. Er heerst een 

bepaald wantrouwen vanuit de kernen naar de gemeente toe, maar ook naar andere kernen. Men 

wil op geen enkele manier achtergesteld worden. Dit wantrouwen geldt zeer zeker voor de kern 

Dinteloord. 

Dit alles maakt dat het als gemeente lastig is om het contact aan te gaan met de samenleving. 

Volgens enkele geïnterviewden is dit een kwestie van de lange adem en iets dat tijd nodig heeft. 

Bovendien wordt aangegeven dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Of zoals een 

respondent het formuleert: “Maar toch krijgt de gemeente verwijten dat zij niet goed communiceren. 

Maar dat moeten we met een korrel zout nemen. Er zijn altijd mensen die klagen. En niet iedereen let 

op. Soms staan dingen heel duidelijk in berichten en geven mensen nog aan dat ze het niet hebben 

gezien.”  

3.3 Nog een weg te gaan 

Hoewel de stakeholders vooruitgang bij de gemeente signaleren, is de algehele teneur onder de 

geïnterviewden toch wel dat de gemeente nog niet rijp is voor een echte dialoog en participatie. 

Zover is ze nog niet. De eerste stappen zijn gezet, maar de verbinding is nog niet gemaakt. Of zoals 

een geïnterviewde het aangeeft: “De speerpunten zijn goed, maar de daden stellen nog teleur.” 
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Geef opvolging aan contacten 

Een belangrijk aandachtspunt is de opvolging van de contacten. Dit is ontoereikend. Als mensen 

contact zoeken met de gemeente krijgen zij hierop geen, te laat of een slechte reactie. Vanuit de 

stakeholders horen we diverse keren dat mails niet, te laat of onvoldoende worden beantwoord. Dat 

afspraken niet worden nagekomen. Dat mensen als ze bellen van het kastje naar de muur worden 

gestuurd. Dat ze niet weten waar en bij wie ze moeten zijn.  

Voor een gemeente die de verbinding wil aangaan met de samenleving, kan dit niet. Je kunt als 

gemeente niet investeren aan de voorkant en dan de achterkant niet op orde hebben. “Als je naar 

buiten wilt, maar je reageert niet op mails of je stuurt rare brieven dan schiet je het doel voorbij.”, aldus 

een geïnterviewde. Wil je de verbinding aangaan dan is een reactie op de contacten die burgers 

leggen essentieel.  

Vergroten zichtbaarheid gemeente 

Daarnaast dient het omgevingsbewustzijn van het College en de ambtelijke organisatie te worden 

versterkt. Inwoners en ondernemers hebben niet het idee dat de gemeente echt weet wat er speelt. 

Hier speelt het communicatieteam al op in door de nieuwsanalyse (Tam Tam) die zij opstellen voor 

ambtenaren. Maar het algehele gevoel van de stakeholders is dat de gemeente (nog) meer de 

samenleving in moet en zich meer moet laten zien.  

De zichtbaarheid van de gemeente kan letterlijk worden vergroot door fysiek de gemeente in te 

gaan. Dit geldt met name – maar niet uitsluitend - voor het College. Burgemeester en wethouders 

worden door inwoners en ondernemers beschouwd als het gezicht van de gemeente. Burgers 

waarderen het zeer als zij langs komen en met hen in gesprek gaan.  

Vanuit het College wordt aangegeven dat zij behoefte hebben aan ondersteuning om hun rol op dit 

vlak goed neer te zetten en uit te voeren. Op dit moment is de bestuurscommunicatie niet (goed) 

belegd waardoor het College zich niet goed kan profileren. Nu speelt dit niet bij ieder lid van het 

College een even grote rol. En een enkeling vindt het prima zoals het nu gaat. Maar in het algemeen 

kan worden gesteld dat de ondersteuning van het College nu teveel ad-hoc is vormgegeven. Of 

zoals een wethouder het verwoordt: “Als er iets is, word ik altijd prima geholpen. Maar dat is altijd in 

‘the heat of the moment’. We worden steeds ingehaald door de werkelijkheid.” 

Maar het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente kan ook worden versterkt door op een 

positieve wijze veelvuldig te communiceren over wat de gemeente doet en waar men mee bezig is. 

Volgens verschillende geïnterviewden gebeurt dit nu te weinig. “We zijn een black box voor burgers”, 

aldus iemand van de gemeente. Of iemand anders: “We doen zoveel leuke en goed dingen, maar dat 

laten we niet zien.” 

Kwaliteit laat te wensen over 

Verder constateren we dat de kwaliteit van de wijze waarop de participatie is geregeld nog te 

wensen over laat. Op de eerste plaats betreft dit de terugkoppeling aan burgers als zij worden 

gevraagd om mee te denken en hun input te leveren. Bijvoorbeeld tijdens een inloopavond. Daar 

horen mensen niets meer van terug. Wil men de dialoog en participatie centraal stellen dan moet de 

gemeente haar inwoners en ondernemers proactief informeren over de voortgang van 

beleidsprocessen en –dossiers en over de besluitvorming hieromtrent. Of het nu gaat om 

lantaarnpalen in een straat of huisvesting van arbeidsmigranten. Neem mensen mee in het proces. 

Laat weten waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, geef aan als zaken even stilliggen, maar 

wees eerlijk, helder en duidelijk. “Nee, is ook een antwoord”, wordt door diverse stakeholders 

aangedragen.  

 



 Definitief Eindrapport       5 juni 2019 

14 

Daarnaast kunnen de bezoeken en bijeenkomsten met inwoners en ondernemers beter worden 

georganiseerd. Zo kunnen foutieve adresbestanden echt niet. Maar het betekent ook dat van 

tevoren beter moet worden nagedacht over doelstelling, invulling, en wie men wilt uitnodigen. Ook 

als het niet formeel tot de taken van de gemeente hoort. Dit speelt met name bij ruimtelijke 

projecten waar de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de communicatie. Bij gevoelige projecten 

zou de gemeente meer in de regie moeten zijn omdat zij het toch op haar bordje krijgt.   

In dit kader benoemen we ook het feit dat de kwaliteit van de formele berichtgeving zoals 

persberichten, brieven en nieuwsberichten sterk wisselt. “Ze sturen brieven waar de honden geen 

brood van lusten. Brieven die een verkeerde toon hebben of informatie die half is.” Geïnterviewden 

geven aan dat berichten regelmatig vol staan met taal- en tikfouten. Maar ook dat het taalgebruik 

te formeel is voor mensen. Er is geen sprake van een eenduidige kwaliteit en schrijfstijl ten aanzien 

van de formele berichten die de gemeente opstelt en/of verstuurt.  

Verder sluit de wijze van communiceren niet altijd aan bij de gemiddelde Steenbergenaar. Volgens 

verschillende geïnterviewden is Steenbergen een tamelijk traditionele plattelandsgemeente met 

een groot buitengebied. En veel ouderen. Steenbergen vergrijst. Een Steenbergenaar is wat 

conservatief die het liever goed en gedegen heeft dan hip en happening. No-nonsense. Een groot 

deel van de burgers is niet actief op sociale media en is digitaal niet vaardig. Inwoners geven aan dat 

zij zelf graag in contact komen met de gemeente via mail, telefoon en persoonlijk contact (factsheet 

dienstverlening, 2018). Dit houdt in dat offline communicatie een belangrijk communicatiemiddel 

is. Geïnterviewden geven aan dat er nu teveel wordt ingezet op digitale communicatie. Ofwel: “Niet 

alleen maar een berichtje plaatsen op de website. Breng het naar de burger toe op een manier die voor 

hem toegankelijk is.” 
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4. Een veranderde rol 

Het communicatiebeleid is ook gericht op het realiseren van een veranderde 

rol van communicatie binnen de gemeente als ambtelijke organisatie. Dan 

gaat het vooral om dat iedereen een communicator is, dat het taakveld 

communicatie faciliteert en dat leren en verbeteren centraal staan. Op deze 

communicatiestrategie gaan we in dit hoofdstuk in.  

4.1 Niet op één lijn 

Op basis van de interviews kunnen we stellen dat er binnen de gemeente de meeste controverse 

bestaat over de veranderde rol van communicatie en de gevolgen hiervan voor de gehele interne 

organisatie. Iedereen onderstreept de ambitie om aan te sluiten bij de samenleving en om de 

dialoog en participatie te versterken. Dat dit tot gevolg heeft dat communicatie van iedereen is en 

dat het taakveld communicatie vooral ondersteunend en adviserend optreedt, daar wordt wisselend 

over gedacht. 

Voor de een is dit volstrekt logisch. Voor deze persoon is het feit dat een ambtenaar over de nodige 

communicatieve vaardigheden moet bezitten belangrijker dan zijn/haar inhoudelijke kennis en 

expertise. “Communicatie is een essentieel onderdeel van je functie. Alles wat je doet heeft te maken 

met de buitenwereld. En is voor de samenleving. Dan weet je dat je dat duidelijk moet communiceren.” 

Vanuit deze hoek zijn de ervaringen met de nieuwe – coachende – rol van het taakveld 

communicatie postief. Men vindt het prettig schakelen met de medewerkers van communicatie. En 

er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking waarin beiden samen optrekken om te kijken hoe 

het beste iets kan worden aangevlogen. Of dat nu gaat om een persbericht of om beleidsproces. 

Een geïnterviewde: “Voorheen deden we dingen altijd omdat we ze al zo deden. Maar communicatie 

stelt nu vragen over waarom doen we dat. En houden mij daardoor scherp. Het moet namelijk wel een 

doel dienen.” 

Voor weer andere ambtenaren is dit haast een ‘no-go area’. Deze personen menen dat ambtenaren 

van de inhoud zijn en dat de communicatietaken uitgevoerd moeten worden door het taakveld 

communicatie. Of zoals een geïnterviewde het verwoordt: “Ik vind dat communicatie erbij komt. 

Belangrijkste is dat we onze taak uitvoeren. Communicatie is belangrijk, maar wel secundair.” De 

meeste weerstand lijkt te komen van de meer ‘harde’ kant van de gemeente. De kant van de stenen. 

Geïnterviewden geven aan dat daar ook de wat meer conservatieve ambtenaren werkzaam zijn die 

bovendien een lang dienstverband kennen. Of zoals iemand aangeeft: “... bij sociaal domein zijn ze 

wat jonger en frisser.”  

Onvoldoende capaciteit 

Het is voor ambtenaren toch een ingewikkeld punt. Een deel ervaart het enerzijds als iets wat erbij 

komt en als een last. Niet als iets wat bij hun werk hoort. Anderzijds hebben ze het al druk genoeg 

en het beantwoorden van berichten of vragen kost hen (te) veel tijd en energie. Er is onvoldoende 

capaciteit om steeds in contact te staan met de samenleving en daar adequaat op te reageren. 

“Maar we moeten wel oppassen met social media. Want daar lopen we als team echt op leeg. Het is 

gewoon niet werkbaar als we ook nog moeten reageren op allerlei Facebook berichten. Dossiers blijven 

hierdoor soms liggen en dat versterkt alleen maar vragen uit de samenleving.” Dit is een reëel 

vraagstuk waar ambtenaren in de dagelijkse werkelijkheid wel mee te dealen hebben. Wil de 
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gemeente de verbinding aangaan met de samenleving dan moet dat wel goed toegerust worden. 

Niet alleen qua kennis maar dus ook qua tijd en capaciteit.  

4.2 Samenspel beleid en communicatie 

Wel eens over noodzaak samenspel 

De tegenstellingen lijken groter dan ze zijn met betrekking tot de veranderde rol van communicatie. 

De algehele opvatting is wel dat een goede communicatieve organisatie van belang is om de 

verbinding aan te gaan met de samenleving en meer tevreden burgers te krijgen. En dat 

ambtenaren zich communicatiever moeten opstellen. De vraag is alleen in welke mate. Want wat 

ook sterk naar voren komt is dat ambtenaren geen communicatieprofessionals zijn.  

Verder onderstreept iedereen het belang van het samenspel tussen communicatie en beleid. Men 

realiseert zich dat men in de huidige tijd niet zonder elkaar kan en elkaar nodig heeft om aan te 

sluiten bij de samenleving en met burgers de dialoog te willen aangaan. Vooral om de verschillende 

belangen en weerstanden van inwoners en ondernemers goed in kaart te brengen en daar adequaat 

op te anticiperen. En om de input van inwoners effectief te kunnen benutten in (beleids)processen.  

Op welke wijze is een ander verhaal. Daar is men het niet over eens. Dat ligt in de lijn met de eerder 

genoemde opvattingen waarbij de ene kant vindt dat communicatie een integraal onderdeel is van 

het werken als ambtenaar. “Als ik een besluit laat nemen dan moet ik nadenken over het traject: 

persbericht, uitvoering brief, evenement etc. Hoort gewoon bij integraal werken. Daarbij heb ik 

vakspecialist van communicatie nodig, voor advies en de nodige input van samenleving.” De andere 

kant is van mening dat communicatie vooral een taak is van het taakveld communicatie. Die wil 

zijn/haar werk goed kunnen doen en de contacten met de samenleving zijn met name een 

aangelegenheid van een communicatiemedewerker. Een geïnterviewde: “Iemand van communicatie 

die ons ontlast. Ik kan gewoon niet alle vragen beantwoorden.”  

Dat een deel van de ambtenaren worstelt met de nieuwe rol van taakveld communicatie en hun 

eigen rol ten aanzien van de buitenwereld, komt ook wel doordat het nieuwe communciatiebeleid 

vooral beschouwd wordt als ‘iets’ van communicatie en niet van de gehele organisatie. Er is nooit 

duidelijk aangegeven dit gaan we doen en zo gaan we het doen. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid 

over taken en bevoegdheden, over wie nu precies wanneer aan zet is. “Beleid is voor kennisname 

aangenomen. Braaf knikken bij de sessies, maar er gebeurde verder niets. Communicatie riep maar: 

daar zijn we niet van! En de ambtenaren hadden iets: waar zijn jullie dan wel van?”, aldus een 

geïnterviewde.  

Versterken samenspel 

Voor het versterken van het samenspel tussen beleid en communicatie is door betrokkenen een 

aantal aspecten benoemd. In essentie komen deze neer op een hogere mate van betrokkenheid van 

communicatie bij de diverse teams. Nu wordt er door een deel van de ambtenaren een bepaalde 

afstand ervaren. Hierdoor doet men minder snel een beroep op elkaar, loopt men minder makkelijk 

bij elkaar binnen om te overleggen en zal men ook minder snel communicatie tijdig inschakelen. De 

wens is er om meer bij elkaar over de vloer te komen, elkaar de helpende hand te bieden en elkaar 

te betrekken bij elkaars werkzaamheden.  

Er is behoefte aan vaste aanspreekpunten tussen teams en het taakveld communicatie. Maar ook 

dat medewerkers van communicatie vaker meelopen met teams en deelnemen aan overleggen 

opdat zij weten wat er speelt. Op deze manier is communicatie veel meer vanaf het begin van 

projecten of trajecten betrokken, kan de input van inwoners worden neergelegd bij de juiste teams, 

wordt langs elkaar heen werken voorkomen en kan sneller worden ingesprongen als ondersteuning 

vanuit communicatie nodig is. “Ik denk dat het ons heel erg kan helpen als we iemand van 
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communicatie in ons team krijgen. Want we weten niet altijd even goed wat we moeten doen met de 

communicatie. Dan doen we het gewoon op onze eigen manier.”  

Wat verder naar voren komt ten aanzien van het samenspel tussen beleid en communicatie is het 

projectmatig werken in relatie tot communicatie. Dat communicatie wordt opgenomen als 

onderdeel van ieder projectplan. In ieder document zou een communicatieparagraaf moeten 

worden opgenomen. Samen bepalen in welke mate en op welke wijze communicatie aan de orde is 

en hoe dit vorm krijgt. Maar vooral wanneer ondersteuning vanuit het taakveld communicatie nodig 

is. De medewerkers van communicatie lopen er tegenaan dat communicatie acties (te) laat worden 

gepland. Dit komt de kwaliteit van de communicatie niet ten goede. Door menig ambtenaar wordt 

erkend dat tijdsplanning essentieel maar dat het daar nog wel aan ontbreekt.  “Tsja, wij kunnen niet 

plannen.“  

Een ander aspect betreft eigenaarschap. Het samenspel tussen beleid en communicatie kan alleen 

slagen als ambtenaren zich ook verantwoordelijk voelen voor de communicatieve aspecten van hun 

plannen, voorstellen en/of projecten. En daar naar handelen door het taakveld communicatie tijdig 

te benaderen en om advies en ondersteuning te vragen. Een ambtenaar is en blijft immers de 

eindverantwoordelijke als het gaat om beleid. Maar kan dat alleen succesvol doen als communicatie 

daar onderdeel van is. Op dit terrein mogen ambtenaren meer eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid tonen. Het is niet alleen aan het taakveld communicatie om toenadering te 

zoeken. 

Wat we verder merken ten aanzien van het samenspel tussen beleid en communicatie is dat er 

allerlei verwachtingen en aannames zijn ten aanzien van communicatie die niet getoetst worden. Zo 

heeft tijdens de werksessie iemand als kernwaarde NIVEA genoemd: Niet Invullen Voor Een Ander. 

Aangegeven wordt dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars rollen en wat 

wel of niet kan. Als bijvoorbeeld een ambtenaar te horen krijgt dat communicatie geen 

persconferentie organiseert dat dat nagevraagd wordt (want dat doen ze dus wel). Ook hierbij geldt 

wat ook steeds terugkomt bij de communicatie naar de samenleving toe: 

verwachtingsmanagement. Wees eerlijk, helder en duidelijk. Nee, is ook een antwoord!  

4.3 Een cultuuromslag 

Andere manier van denken en werken 

We constateren dat het van binnen naar buiten werken nog een uitdaging is voor de gemeente 

Steenbergen. Maar dit is niet uitsluitend een kwestie van communicatie, en het samenspel tussen 

communicatie en beleid. Door de geïnterviewden wordt erkend dat het ook een andere manier van 

denken en werken is, en dat het eigenlijk een cultuur- en gedragsverandering betreft. Een 

geïnterviewde: “Jarenlang is de communicatie alleen intern gericht geweest. De nieuwe manier van 

werken voelt echt als een cultuuromslag.”  

Ook externe stakeholders zien de gemeente worstelen met deze verandering. Zij zien dat het nog 

teveel hangt aan individuen. Er zijn er die zeer enthousiast zijn en open staan voor andere ideeën. 

Maar dat is nog geen gemeengoed in de gehele organisatie. Of zoals een geïnterviewde het 

aangeeft: “Er vinden vaak wel gesprekken plaats, maar het is nog teveel eenrichtingsverkeer, teveel 

zenden.” Dat bij een herinrichting van een straat een ambtenaar een blanco vel neerlegt 

bijvoorbeeld, is nog een uitzondering.  

Op dit moment is de gemeente Steenbergen nog onvoldoende toegerust om echt de dialoog met 

burgers aan te gaan. “We zijn op weg naar een nieuwe soort samenleving, maar we hebben nog onze 

oude jas aan.” Sommigen geven aan dat de gemeente hiervoor nog niet over de juiste mensen 
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beschikt. Volgens hen is de gemeente een tamelijk traditionele organisatie met veel medewerkers 

in de uitvoering. Ook zou het een vergrijsde organisatie zijn. Dit bevordert een cultuuromslag niet.  

Vanuit de top en veiligheid 

De stakeholders zijn van mening dat het realiseren van een andere denk- en werkwijze geen kwestie 

is van een cursus communicatieve vaardigheden. Wil men echt de verbinding aangaan met de 

samenleving dan zal door de ‘top’ van de organisatie dat ook als zodanig moeten worden 

vastgesteld, uitgedragen en gefaciliteerd. Een geïnterviewde: “De weg naar de voorkant moeten we 

gaan, maar wel meer op bestuursopdracht.”  Een cultuurverandering vraagt om een duidelijke koers 

vanuit het College opdat dit kan worden doorvertaald naar directie, opdat teamleiders handvatten 

krijgen om de juiste gesprekken te voeren met hun teams en medewerkers. Het betekent 

prioriteiten stellen, koers vasthouden, langere termijn planning en voldoende middelen.  

Daarnaast vraagt een cultuuromslag ook om een ‘veilig’ werkklimaat. Vooral als het gaat om 

participatie. Een andere manier van werken is al lastig maar participatie brengt nog meer 

onzekerheid met zich mee. Als je participatie centraal stelt weet je namelijk van te voren niet wat 

het resultaat is. Sterker nog het resultaat is van ondergeschikt belang aan het proces. Dit vraagt om 

loslaten en een bepaalde mate van kwetsbaarheid.  

Veranderen vraagt om een cultuur van leren en verbeteren. Volgens een deel van de geïnterviewden 

kent de gemeente Steenbergen een dergelijk cultuur nog niet. “We staan nog in de kinderschoenen 

als we het hebben over lerende organisatie.” Er is nog geen cultuur waarin reflectie op situaties in 

kader van ‘wat kunnen we er van leren’ gebruikelijk is. Blijkbaar is de gemiddelde medewerker niet 

goed ontvankelijk voor feedback. Mensen zijn bang om fouten te maken en zijn daarom snel 

defensief of terughoudend. Er wordt al snel met het vingertje gewezen en gesproken in termen van 

fouten.   

In feite komt het er op neer dat mensen zich op hun gemak voelen en durven te veranderen, durven 

loslaten. Maar daar moeten wel de juiste randvoorwaarden voor worden gecreëerd. “Wat nodig is, is 

voornamelijk capaciteit, rust, tijd en steun van de organisatie.”, aldus een geïnterviewde.  
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5. Advies 

communicatiebeleid 

Op basis van het onderzoek komen we tot een aantal aanknopingspunten 

voor het optimaliseren van het communicatiebeleid van de gemeente 

Steenbergen. Deze aanknopingspunten beschrijven we hieronder.  

5.1 Herijken communicatiebeleid 

Niet alles is communicatie 

Hoewel de ondertitel van het communicatiebeleidsplan “Communicatie is alles, alles is 

communicatie” is, kunnen we op basis van het onderzoek vaststellen dat niet alles van 

communicatie is, maar dat ook niet iedereen een communicatieprofessional is. Maar wat nu precies 

wel van wie is, is voor velen onduidelijk. Dit komt voornamelijk doordat er geen vertaalslag is 

gemaakt van de strategische uitgangspunten van het communicatiebeleidsplan naar een tactisch 

niveau. Bovendien liggen deze strategische uitgangspunten veel meer op het niveau van de 

organisatie dan op gebied van communicatie.  

Communicatie is een middel 

Om met het laatste te beginnen. Een belangrijk speerpunt van het communicatiebeleidsplan is het 

aangaan van de verbinding met de samenleving. Naar onze mening is dit echter geen doel en 

uitgangspunt dat toebehoort aan een communicatiebeleid. Maar veel meer een algemene 

organisatiedoelstelling die thuishoort in een toekomstvisie. Een toekomstvisie geeft weer waar een 

gemeente voor staat. Het formuleert de stip op de horizon, geeft richting aan bestaand en nieuw 

beleid en biedt een paraplu waar de belangrijkste thema’s aan kunnen worden gehangen. Dit kan 

nooit de bedoeling zijn van een communicatiebeleidsplan. Communicatie is ‘slechts’ een middel om 

organisatiedoelen te kunnen realiseren.  

Het is begrijpelijk dat bij het ontbreken van een toekomstvisie én bij een behoefte aan meer richting 

op dit vlak, in het communicatiebeleidsplan meer strategische uitgangspunten op het niveau van de 

organisatie zijn opgenomen. Maar het aangaan van de verbinding met de samenleving is niet iets 

van communicatie maar betreft de gehele organisatie. Weliswaar speelt communicatie hierin een 

essentiële rol maar is niet het enige dat telt. Het gaat ook om dienstverlening en om een andere 

manier van werken (cultuur). Dat maakt ook dit onderzoek maar weer eens heel duidelijk.  

Veranderde rol organisatie 

Het vraagt om een veranderde rol van de gehele organisatie. Niet alleen van communicatie. Terwijl 

het uitvoeringsplan dat behoort bij het communicatieplan zich richt op de veranderde rol van 

communicatie. Hierdoor biedt het onvoldoende houvast en faciliteiten voor de rest van de 

organisatie om de nieuwe manier van werken in houding en gedrag eigen te maken. Maar dat is ook 

niet wat op het bordje van communicatie thuishoort. Het aangaan van de verbinding met de 

samenleving is een organisatievraagstuk dat op het niveau van communicatie is opgepakt en 

ingevuld. We zien dat dat wringt.  
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Daarom adviseren wij:  

• Herijk het communicatiebeleidsplan op zijn merites voor het realiseren van de verbinding met 

de samenleving als organisatiedoelstelling. Welke bijdrage levert communicatie aan de gehele 

ambitie van de organisatie om aan te sluiten bij de samenleving en de dialoog met en 

participatie van burgers centraal te stellen? Door dit onderscheid helder te maken wordt ‘het’ 

niet iets van communicatie maar van de gehele organisatie. En kan een integrale aanpak 

worden geformuleerd waarbij afstemming plaats vindt tussen/met communicatie, 

dienstverlening, marketing & PR en de inhoudelijke teams. Hoe zorgen we er nu als gehele 

organisatie voor dat we op adequate wijze de verbinding aangaan met de samenleving?   

 

• Het huidige communicatiebeleidsplan kent geen vertaalslag van de strategische 

uitgangspunten naar een tactisch niveau. Maak een analyse van de actoren die betrokken zijn 

bij het zoeken en leggen van de verbinding met de samenleving. Dat iedereen betrokken is, is te 

kort door de bocht. Niet iedereen is namelijk in dezelfde mate betrokken bij dit proces. En niet 

iedereen is al volledig toegerust voor deze rol. Maak inzichtelijk welke actor een rol speelt bij 

het aangaan van de verbinding met de samenleving, op welke wijze en wat diens taken en 

verantwoordelijkheden zijn. Bepaal vervolgens hoe deze actor het beste kan worden 

gefaciliteerd en door wie. Dit zal onder meer communicatie zijn, maar is zeker niet het enige.  

 

• Verricht een dergelijke analyse ook voor de belangrijkste doelgroepen c.q. klanten van de 

gemeente. Wie wil men bereiken, met welk doel en op welke wijze? Op basis hiervan kan 

worden bepaald wat geschikte communicatiemomenten en -middelen zijn.  

 

• Werk – mede op basis van beide analyses – het communicatiebeleid jaarlijks uit in een 

uitvoeringsplan. Doe dit in samenwerking met het bestuur en de diverse teams binnen de 

organisatie. Ga na wat de speerpunten zijn en inventariseer wat te voorzien is aan 

communicatie voor het komende jaar. Zet vervolgens de verschillende acties en momenten uit 

in de tijd op een communicatiekalender. Deze communicatiekalender is dynamisch en wordt 

gedurende het jaar aangevuld en aangepast.  

5.2 Versterken verbinding samenleving 

Het draagvlak voor de ambitie van de gemeente om de verbinding aan te gaan met de samenleving 

is groot. Eigenlijk is het een noodzakelijk ‘kwaad’ voor de gemeente in de huidige tijdsgeest. Maar 

hierbij geldt het principe van ‘doe het goed, of anders moet je het niet doen’. Als je het als 

gemeente niet goed inricht, keert het namelijk onherroepelijk tegen je. Verwachtingsmanagement 

is hierbij essentieel. De gemeente Steenbergen is nog niet klaar voor overheidsparticipatie maar 

beweegt zich al wel in die richting. Dit zal in de komende jaren verder vorm moeten krijgen. 

Daarom adviseren we de gemeente om te investeren in het aansluiten bij de beleving van de 

samenleving. En om gefaseerd te werken aan het versterken van de dialoog met en participatie van 

inwoners en ondernemers. Onder meer door: 

• Achterkant op orde brengen en houden. Dit betreft de dienstverlening van de gemeente. Je 

kunt alleen de verbinding aangaan met de samenleving als inwoners en ondernemers ervaren 

dat zij serieus worden genomen en weten waar zij aan toe zijn. Dit houdt in dat ieder contact 

van een burger met de gemeente op tijd en correct opgevolgd wordt. De MijnGemeente app 

werkt alleen als op iedere melding een reactie volgt binnen de gestelde termijn. Zo niet dan 

leidt het juist tot frustraties en een verminderd vertrouwen in de gemeente. Blijf scherp op het 
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optimaliseren van de dienstverlening door het verbeteren van werkprocessen en houding en 

gedrag van medewerkers. En richt duidelijke aanspreekpunten in voor inwoners en 

ondernemers.  

 

Het borgen van de opvolging is ook een aandachtspunt voor het taakveld communicatie. Als 

vanuit het taakveld communicatiemiddelen worden ingezet waarmee op interactieve wijze het 

contact kan worden gelegd met burgers, dan dient op voorhand de afwikkeling hiervan te 

worden belegd en gegarandeerd. Stem dit af met dienstverlening en/of de rest van de 

organisatie.   

 

• Zorg voor een goede communicatie naar de gemeenteraad toe. Daar schort het op dit moment 

nog wel aan. Ingestuurde vragen van de gemeenteraad worden niet altijd binnen de termijn 

behandeld. Bovendien zijn de antwoorden die men krijgt onvolledig of niet goed. Ook de 

raadsvoorstellen zijn met enige regelmaat onder de maat. Verder dient de raad tijdig te worden 

geïnformeerd door het College. Hoewel de communicatie richting de raad beter is dan 

voorheen is het nog niet optimaal.   

 

Nu is het niet aan het taakveld communicatie om de vragen uit de raad te beantwoorden en 

raadsvoorstellen te schrijven. De primiare verantwoordelijkheid voor het adequaat en tijdig 

reageren naar de raad ligt bij beleid. Het taakveld communicatie speelt hierbij wel een rol door 

het verrichten van een kwalitatieve toets betreffende de communicatieve aspecten op de 

diverse documenten die richting de raad gaan.  

 

• Richt de bestuurscommunicatie in en beleg dit bij het taakveld communicatie. Voorzie in een 

structurele ondersteuning van het College in hun verbindende rol naar de samenleving. De 

leden van het College vormen een belangrijke actor om de verbinding met de samenleving aan 

te gaan. De burgemeester en wethouders dienen vanuit communicatie gefaciliteerd te worden 

om zich op een goede manier te profileren. Dit betreft dan advisering en ondersteuning bij 

communicatieve aspecten ten aanzien van publieke optredens en college brede onderwerpen 

(begroting, voorjaarsnota, jaarrekening e.d.). Maar ook bij bestuurlijk gevoelige 

communicatievraagstukken. 

Gelet op de politiek bestuurlijke context van de advisering raden wij aan om de 

bestuurscommunicatie te beleggen bij de (strategisch) communicatieadviseurs (zie ook advies 

taakveld communicatie). De strategisch adviseur onderhoudt de contacten met de 

burgemeester, mede als portefeuillehouder communicatie. En vervult het consulentschap voor 

het bestuursorgaan Burgemeester waarbij ook afstemming plaats vindt met kabinetschef en 

bestuurssecretariaat. De communicatieadviseurs worden in relatie tot hun consulentschap – 

hier gaan we later nog op in – gekoppeld aan de overige bestuurders. 

De communicatieve ondersteuning dient afgestemd te zijn op de betreffende bestuurder. Eén 

aanpak voor het gehele College werkt niet. De ene bestuurder schrijft zijn/haar toespraken het 

liefst zelf. En de ander wil graag dat dit gedaan wordt door een communicatiemedewerker. Het 

is maatwerk dat in overleg tussen de betreffende communicatieadviseur en bestuurder moet 

worden bepaald.  

 

Daarnaast bevelen we aan de diverse werkbezoeken van het College in een driehoeksoverleg 

tussen bestuur, beleid en communicatie voor te bereiden en in te vullen. In onderling overleg 

wordt vastgesteld wat de doelstelling en invulling van het werkbezoek is, hoe de voorbereiding 

en organisatie wordt vormgegeven en hoe de communicatie rond het werkbezoek plaats vindt. 
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Ook worden taken en werkzaamheden samen nader bepaald, verdeeld en vastgelegd. Gebruik 

hierbij een communicatiekalender als instrument voor het plannen van de verschillende acties 

en werkbezoeken. Ook dit is steeds maatwerk wat in onderling overleg wordt ingevuld. Dit 

betekent dat de ene keer een wethouder wordt vergezeld door iemand van communicatie, een 

andere keer door een inhoudelijke ambtenaar en weer een andere keer door zowel 

communicatie als een inhoudelijke ambtenaar. Dit is afhankelijk van het werkbezoek en de 

betrokken functionarissen.  

 

• Zorg als taakveld communicatie voor een proactieve communicatie over de gemeente naar 

buiten toe. Dit betreft niet het informeren en betrekken van burgers bij beleidsprocessen. Maar 

het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente in het algemeen. Dit behoort primair tot 

de taakstelling van communicatie. Dit betekent niet dat het taakveld communicatie alles zelf 

moet doen, maar zij dragen hiervoor wel de verantwoordelijkheid. Doel is het op een positieve 

wijze profileren van de gemeente naar inwoners en burgers toe. Laat zien wat de gemeente 

doet voor de samenleving en geef de gemeente een gezicht. Genereer free publicity met behulp 

van de pers en andere media. Maar zorg ook zelf voor content via on- en offline 

communicatiekanalen. Het identiteitstraject “Ik ben iemand in Steenbergen” of de 

kernwaarden van de gemeenten kunnen hierbij als kapstok worden gebruikt. Stel een 

communicatieplan op hoe deze identiteit en/of kernwaarden kunnen worden uitgedragen en 

benut in de communicatie. Bijvoorbeeld door op de gemeentepagina een artikel op te nemen 

waarin een ambtenaar (met foto) een veel gestelde vraag beantwoord.  

 

• Stel een mediabeleid op waarbij de coördinatie en de regie is belegd bij het taakveld 

communicatie. Voor een goede communicatie met de samenleving is de media onontbeerlijk. 

Zij vormt een belangrijke actor voor het aangaan van de verbinding met de samenleving als  

kanaal naar de inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen. Via de pers en andere 

media kan de gemeente laten zien wat zij allemaal doet en kan zij haar inwoners en 

ondernemers informeren. Naast een actor is de pers echter ook een doelgroep dan wel een 

klant van de gemeente. Zij ervaren nu een bepaalde afstand tot de gemeente, en het College 

specifiek. Meer openheid van zaken wordt op prijs gesteld.     

 

Investeer als gemeente in een constructieve relatie met de media door hen actief en frequent te 

informeren en door het relatiebeheer te beleggen bij één contactpersoon. Het adequaat 

beantwoorden van persvragen dient in samenwerking met de portefeuillehouder binnen het 

College te worden afgestemd. Wel bewaakt en borgt het taakveld communicatie het overzicht 

van alle perscontacten.  

 

• Beleg de regie op activiteiten in kader van dialoog en participatie bij het taakveld 

communicatie. Meer specifiek gaat het hierbij om bijeenkomsten waar burgers geïnformeerd 

worden en/of uitgenodigd worden om mee te praten met de gemeente in het kader van 

beleidsprocessen, plannen en projecten. De communicatieadviseurs hebben de kennis en 

ervaring in huis om te bepalen wie, wanneer en op welke wijze betrokken moeten worden bij 

het beleidsproces dan wel project. Deze regie maakt deel uit van het consulentschap dat de 

communicatieadviseurs vervullen richting beleid en bestuur.  

 

De eindverantwoordelijkheid voor het betreffende beleid, dossier en/of project ligt bij de 

betrokken ambtenaar van een van de teams. Het is aan hem/haar om samen met communicatie 

te bepalen of en hoe de dialoog en participatie plaats vindt. Bij ieder traject waarbij op 

voorhand duidelijk is dat op de een of andere wijze burgers geïnformeerd dan wel betrokken 
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worden bij het proces, wordt het taakveld communicatie standaard en vanaf het begin ingezet. 

Niet waar nodig of op initiatief van een ambtenaar. Maar altijd en structureel. Indien dit niet of 

te laat gebeurt, kan de betreffende ambtenaar daar op worden aangesproken.  

 

Dat het taakveld communicatie de regie voert over de activiteiten in kader van dialoog en 

participatie wil nog niet zeggen dat communicatie alles op zich neemt en alles doet. Wel draagt 

communicatie in opdracht van de beleidsverantwoordelijke ambtenaar zorg voor de organisatie 

en uitvoering ervan. Het betreft per definitie een samenwerking tussen communicatie en beleid 

en/of bestuur. De wijze waarop de dialoog met en participatie van burgers wordt ingevuld, 

wordt in onderling overleg bepaald. Dit geldt ook voor de verdeling van taken en 

werkzaamheden. Dit wordt op papier vastgelegd.  

 

De begeleiding van dergelijke bijeenkomsten is in handen van zowel communicatie als een 

inhoudelijke ambtenaar en/of portefeuillehouder. De een garandeert dat mensen een antwoord 

krijgen op hun vraag. En de ander waakt over de vraag-achter-de-vraag en voorkomt dat de 

dialoog in tegenstellingen ontaard. Waar bij een regulier werkbezoek van een Collegelid kan 

worden volstaan met de begeleiding door één functionaris, is dat bij activiteiten in kader van 

dialoog en participatie niet aan de orde. Daarvoor zijn de onderwerpen en beoogde 

doelstellingen te precair.  

5.3 Faciliteren veranderde rol organisatie 

Wat het onderzoek laat zien is dat het aangaan van de verbinding van de samenleving een andere 

manier van werken vraagt van de gehele organisatie. Niet alleen van communicatie. Ook kunnen we 

constateren dat deze nieuwe manier van werken nog onvoldoende geïncorporeerd is in de 

organisatie. Terwijl het belang van een communicatieve organisatie als voorwaarde voor het 

aangaan van de verbinding met de samenleving wel wordt onderschreven.  

De eerste stappen zijn gezet richting een communicatieve organisatie. Maar dit is nog geen 

gemeengoed binnen de gehele organisatie. We adviseren de gemeente te investeren in het 

versterken van het omgevingsbewustzijn en de communicatieve vaardigheden van medewerkers, 

en in het bevorderen van de samenwerking tussen beleid en communicatie. Dit door: 

• Vergroot het omgevingsbewustzijn van de organisatie. Ambtenaren moeten zich bewust zijn 

van het feit dat de gemeente een dienstverlenende organisatie is die ten dienste staat van de 

inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen. Het kan niet zo zijn dat een 

ambtenaar het als een last ervaart dat hij/zij vragen moet beantwoorden. Of dat hij/zij niet het 

contact aan hoeft te gaan met de samenleving. Dat is namelijk de enige legitimiteit van 

zijn/haar werk. Alles wat een ambtenaar doet, doet hij/zij voor de inwoners en ondernemers van 

Steenbergen.  

 

Het vergroten van het omgevingsbewustzijn is een verantwoordelijkheid van het management 

van de organisatie. Dit betreft de cultuur van de organisatie waarin leren en verbeteren centraal 

staat. En het gaat om de attitude en gedrag van medewerkers. De gemeente is al bezig op dit 

vlak met het bieden van ruimte voor reflectie, feedback en het gezamenlijke gesprek. En het 

aanpakken van beleid vanuit een integrale blik c.q. opgavegericht werken. Maar er is nog wel 

een weg te gaan.  

 

• Bevorder de communicatieve vaardigheden van medewerkers. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat 

ambtenaren over onvoldoende middelen en vaardigheden beschikken om te communiceren 
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met de samenleving. Als dat een kwestie van capaciteit en tijd dan is dat wederom een 

organisatievraagstuk waarbij kan worden bezien of werkprocessen en de backoffice 

doelmatiger ingericht moeten worden. Of dat andere maatregelen nodig zijn.  

 

Als het gaat om competenties van ambtenaren dan kunnen deze via opleiding en training 

worden vergroot. Het gaat hierbij niet alleen om een schrijfcursus, maar ook om trainingen ten 

aanzien van gespreksvaardigheden, presenteren, politieke sensitiviteit en dergelijke. En ten 

aanzien van (project)plannning. Dit kan worden gefaciliteerd vanuit communicatie. Het 

taakveld communicatie kan in beeld brengen welke opleiding- & trainingsmogelijkheden er zijn, 

al dan niet in-company of on-the-job. Zij kunnen voorzien in coaching, cursussen, toolkit 

communicatie met schrijfwijzer, handleidingen, protocollen en dergelijke. Maar de noodzaak 

tot het volgen van dergelijke trainingen ligt besloten in de relatie tussen een ambtenaar en 

diens leidinggevende.   

 

• Borgen samenspel beleid en communicatie met behulp van consulentschap. Op basis van het 

onderzoek kunnen we concluderen dat het samenspel tussen beleid en communicatie van 

belang wordt geacht maar onvoldoende uit de verf komt. De afstemming tussen beiden is 

onvoldoende. Ons advies is om dit structureel te borgen in de organisatie. Dit mag niet een 

kwestie zijn van ‘waar nodig’ of op ‘initiatief van ambtenaar’. Dit moet geïncorporeerd worden 

in de werkwijze van de verschillende teams. 

 

Wij raden de gemeente aan om het consulentschap ook ten aanzien van communicatie in te 

voeren als belangrijk organisatieprincipe om beleid (en bestuur) te ondersteunen in haar 

communicatieve opgaven. Doordat het consulentschap verbonden is aan het team en aan de 

betrokken portefeuillehouder kan de driehoek beleid – bestuur – communicatie worden 

bediend. Faciliteer dit door per team een communicatieadvsieur aan te stellen als consulent. 

Gelet op de verschillen in teams zal ook rekening gehouden moeten worden met de 

competenties van de communicatiemedewerker. Bij het ene team zal de communicatieadviseur 

een steviger profiel moet hebben dan bij een ander team.  

 

De consulent neemt deel aan teamoverleggen en vormt een vast aanspreekpunt voor het 

betreffende team. Hierdoor weet communicatie wat er speelt binnen een team, is zij structureel 

en vroegtijdig aangehaakt bij beleids- en besluitvormingsprocessen, en kan zij haar rol pakken 

als het gaat om adviseren en faciliteren van beleid. Daarnaast kan communicatie input 

verkrijgen voor de proactieve communicatie over de gemeente.  

 

De consulent geeft samen met de betrokken ambtenaren vorm aan de communicatieve 

aspecten ten aanzien van beleid, dossiers en projecten. En geeft in overleg invulling aan de 

dialoog met en participatie van burgers. Hiervoor stelt de consulent communicatieparagrafen 

en participatieplannen op. De eindverantwoordelijkheid van beleid, dossiers en/of projecten ligt 

bij de inhoudelijke ambtenaar c.q. projectleider. De regie ten aanzien van de communicatieve 

aspecten hiervan is echter belegd bij het taakveld communicatie. Dit houdt in dat de consulent 

in opdracht van de eindverantwoordelijke ambtenaar dit monitort. In overleg met de 

verantwoordelijke ambtenaar bepaalt de consulent op welke wijze de uitvoering van de 

communicatie qua taken en verantwoordelijkheden worden bedeeld. Dit ligt niet uitsluitend bij 

het taakveld communicatie. Ook de betrokken (beleids)ambtenaren geven invulling aan de 

uitvoering van de communicatie aspecten rond beleid, dossiers en projecten.  
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Samen wordt nader en tijdig bepaald en vastgelegd wie, wat, wanneer doet. Hierbij is de 

verantwoordelijke beleidsambtenaar inhoudelijk de deskundige en voorziet de consulent 

minimaal van de benodigde input. De consulent is als communicatieprofessional minimaal 

belast met een toets ten aanzien van de communicatieve kwaliteit van de beleid- en 

projectvoorstellen en externe communicatie-uitingen. Tussen deze twee randvoorwaarden ten 

aanzien van het samenspel tussen beleid en communicatie kan de advisering en ondersteuning 

vanuit taakveld communicatie op maat plaats vinden.  

 

Het borgen van het samenspel tussen beleid en communicatie is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en dient vanuit de directie en leiding ondersteund en gefaciliteerd te 

worden. Wij raden aan de samenwerking tussen beleid en communicatie periodiek – ieder 

kwartaal - te monitoren, waarin vertegenwoordigers van beiden terugblikken en vooruitkijken. 

Op deze wijze kunnen eventuele problemen en fricties tijdig worden opgepakt. Maar kunnen 

ook successen worden gedeeld.   
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6. Advies taakveld 

communicatie 

De gemeente Steenbergen wenst een advies te ontvangen ten aanzien van 

de organisatie en omvang van het taakveld communicatie. Opdat het 

communicatiebeleid toekomstbestendig en ‘des Steenbergens’ kan worden 

neergezet en uitgevoerd.  

6.1 Taakstelling taakveld communicatie 

We onderscheiden de volgende taken en werkzaamheden van het taakveld communicatie: 

1. Formuleren en monitoren communicatiebeleid en uitvoeringsplan, inclusief 

communicatiekalender. 

- In overleg met bestuur en teams. 

 

2. Bestuurscommunicatie. 

a. Advisering en ondersteuning communicatieve aspecten publieke optredens, college brede 

onderwerpen en bestuurlijk gevoelige communicatievraagstukken. 

b. Periodiek overleg Collegeleden over communicatie advies en ondersteuning.  

c. Voorbereiding werkbezoeken in samenspraak met bestuur, beleid en communicatie.  

d. Consulentschap bestuursorgaan Burgemeester. 

 

3. Communicatie ten aanzien van beleid en projecten (samenspel). 

a. Monitoren en versterken samenwerking beleid en communicatie. 

b. Consulentschap teams: vast aanspreekpunt, bijwonen teamoverleggen. 

c. Advisering en ondersteuning teams ten aanzien van de communicatieve aspecten van 

beleid, dossiers en projecten (consulent). 

d. In overleg met eindverantwoordelijke ambtenaar communicatieparagraaf opstellen als 

onderdeel van beleid- en projectvoorstellen waarin onderlinge afspraken en een planning 

worden vastgelegd. Vervolgens de regie voeren ten aanzien van de uitvoering daarvan 

(consulent). 

e. Regie voeren activiteiten in kader van dialoog met en participatie van inwoners en 

ondernemers: in overleg opstellen van participatieplannen, voorbereiden en organiseren 

informatie- en inspraakactiviteiten, verzorgen terugkoppeling.  

f. Toets communicatieve kwaliteit documenten Gemeenteraad (consulent). 

 

4. Mediabeleid. 

a. Formuleren en monitoren mediabeleid. 

b. Relatiebeheer media. 

c. Proactieve en frequente informatievoorziening media. 

d. Beantwoorden persvragen in samenwerking met College. 

e. Coördinatie persberichten (ook richting Gemeenteraad). 
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5. Externe communicatie. 

a. Redactie offline content, onder meer informatiepagina’s Steenbergse courant, 

gemeentegids, brochures, nieuws- en persberichten. 

b. Redactie online content, onder meer website, nieuwsbrief en sociale media. 

c. Identiteit “Ik ben een Steenbergenaar” en/of kernwaarden van de gemeente uitdragen. 

d. Beheer burgerpanel. 

 

6. Crisiscommunicatie. 

a. Formuleren en monitoren beleid crisiscommunicatie. 

b. Advisering crisissituaties. 

 

7. Interne communicatie. 

a. Online nieuwsanalyse, TamTam. 

b. Intranet. 

c. Informatieschermen. 

d. Huisstijl. 

e. Faciliteren versterken communicatieve vaardigheden ambtenaren: (in-company) 

trainingen, opstellen communicatie toolkit, overzicht opleidingen & trainingen.  

f. Advisering ten aanzien van organisatieontwikkeling. 

6.2 Samenstelling taakveld communicatie 

Gelet op bovenstaande verantwoordelijkheden en werkzaamheden ten aanzien van het  

communicatiebeleid en de uitvoering daarvan, adviseren wij de gemeente Steenbergen vijf  

communicatieprofessionals voor circa 4,2 fte bij een 36-urige werkweek in dienst te nemen die 

gezamenlijk het taakveld communicatie vormen. Deze zijn: 

• Strategisch communicatieadviseur. Een senior die eindverantwoordelijk is voor het 

communicatiebeleid en die communicatie binnen de gemeente neerzet als gelijkwaardige 

samenwerkingspartner voor het aangaan van de verbinding met de samenleving. Deze senior is 

de sparringpartner van de burgemeester op communicatie gebied. 

• Twee communicatieadviseurs. Adviseurs die uitvoering geven aan het communicatiebeleid en 

die samen met portefeuillehouders en ambtenaren invulling geven aan de uitgangspunten van 

interactie, verbinding en participatie. Om de continuiteit van het taakveld communicatie te 

borgen, moeten deze communicatieadviseurs de strategisch adviseur indien nodig kunnen 

vervangen.  

• Twee communicatiemedewerkers / redacteuren. Professionals die met on- en offline 

communicatie de gemeente Steenbergen dichterbij haar burgers brengt. Maar ook de 

buitenwereld naar binnen haalt.  We maken hierbij geen onderscheid in functie naar online en 

offline communicatie. Dit ten behoeve van de continuiteit van het taakveld communicatie en de  

mogelijkheid om als medewerkers met elkaar te kunnen sparren. Dit neemt niet weg dat enige 

focus dan wel aandachtsgebieden in de functie kunnen worden aangebracht.  

Hierna geven we per communicatieprofessional weer welke verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden deel uitmaken van de functie. En geven we een indicatie van het gewenste profiel 

qua opleidingsniveau, aantal fte bij een 36-urige werkweek en salarisschaal. Hierbij is rekening 

gehouden met het aantal inwoners van de gemeente Steenbergen (circa 25.000), omvang College 

B&W (5 leden) en het aantal teams (6, Welzijn & Zorg; Wonen, Werken en Beleven; Servicecentrum; 

Beheer, ruimte en accomodatie; Buitendienst; Interne ondersteuning).  
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Strategisch communicatieadviseur 
Focus: bestuur, leiding en (strategie) taakveld communicatie. 

Werkzaamheden 

• Formuleren en monitoren communicatiebeleid en uitvoeringsplan, in overleg met bestuur en 

teams. 

• Bestuurscommunicatie:  

o Advisering en ondersteuning communicatieve aspecten publieke optredens, college brede 

onderwerpen en bestuurlijk gevoelige communicatievraagstukken. 

o Periodiek overleg burgemeester onder meer als portefeuillehouder communicatie.  

o Consulentschap ten aanzien van bestuursorgaan Burgemeester. 

• Communicatie ten aanzien van beleid en projecten (samenspel). 

o Monitoren en versterken samenwerking beleid en communicatie, eenmaal per kwartaal 

overleg teamleiders. 

• Mediabeleid. 

o Formuleren en monitoren mediabeleid. 

o Relatiebeheer media. 

o Woordvoering. 

o Coördinatie persberichten (ook richting Gemeenteraad). 

• Crisiscommunicatie. 

o Formuleren en monitoren beleid crisiscommunicatie. 

o Advisering crisissituaties. 

• Coördinatie taakveld communicatie. 

• Professionalisering taakveld communicatie. 

Profiel 

 HBO+/WO denkniveau. 

 Schaal 11. 

 0,8 – 1,0 fte bij 36-urige werkweek. 

Communicatieadviseur 
Focus: Portefeuillehouders, teams en algemene communicatie. 

• Bestuurscommunicatie:  

o Periodiek overleg portefeuillehouder advisering en ondersteuning communicatieve 

aspecten publieke optredens, perscontacten en dergelijke.  

o Voorbereiding werkbezoeken College in samenspraak met bestuur, beleid en 

communicatie.  

• Consulentschap teams. 

o Bijwonen teamoverleggen, vast aanspreekpunt. 

• Communicatie ten aanzien van beleid en projecten (samenspel). 

o Advisering en ondersteuning teams ten aanzien van de communicatieve aspecten van 

beleid, dossiers en projecten. 

o In overleg met eindverantwoordelijke ambtenaar communicatieparagraaf opstellen als 

onderdeel van beleid- en projectvoorstellen waarin onderlinge afspraken en een planning 

worden vastgelegd. Vervolgens de regie voeren ten aanzien van de uitvoering daarvan 

(consulent). 
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o Regie voeren activiteiten in kader van dialoog met en participatie van inwoners en 

ondernemers: in overleg opstellen van participatieplannen, voorbereiden en organiseren 

informatie- en inspraakactiviteiten, verzorgen terugkoppeling.   

o Toets communicatieve kwaliteit documenten Gemeenteraad (consulent). 

• Advisering crisissituaties (crisiscommunicatie). 

• Faciliteren versterken communicatieve vaardigheden ambtenaren (interne communicatie). 

• Ondersteuning communicatiemedewerker/redacteur bij algemene interne en externe 

communicatie. 

• Vervanging strategisch communicatieadviseur. 

Profiel 

 HBO denkniveau. 

 Schaal 10. 

 1,6 – 1,8 fte bij 36-urige werkweek.  

Communicatiemedewerker / redacteur 
Focus: algemene communicatie over de gemeente Steenbergen.  

• Externe communicatie. 

o Redactie offline content, onder meer informatiepagina’s Steenbergse courant, 

gemeentegids, brochures, nieuws- en persberichten. 

o Redactie online content, onder meer website, nieuwsbrief en sociale media. 

o Identiteit “Ik ben een Steenbergenaar” en/of kernwaarden van de gemeente uitdragen. 

o Beheer burgerpanel. 

• Interne communicatie. 

o Online nieuwsanalyse, TamTam. 

o Intranet. 

o Informatieschermen. 

o Huisstijl.  

• Ondersteuning communicatieadviseurs bij beleids- en bestuurscommunicatie. 

• Vervanging communicatieadviseurs. 

Profiel 

 MBO+ / HBO. 

 Schaal 9. 

 1,2 – 1,4 fte bij 36-urige werkweek. 
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http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Bijlage 2 – Overzicht geïnterviewden 

 

Organisatie Functie 

BN DeStem Verslaggever 

College B&W Burgemeester 

College B&W Wethouder 

College B&W Wethouder 

College B&W Wethouder 

College B&W Wethouder 

D66 Fractielid 

Dorpsraad Dinteloord-Prinsenland Voorzitter 

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer Voorzitter 

Gemeente Steenbergen Communicatie adviseur 

Gemeente Steenbergen Communicatie adviseur 

Gemeente Steenbergen Directeur bedrijfsvoering en dienstverlening 

Gemeente Steenbergen Gemeentesecretaris 

Gemeente Steenbergen Online communicatiemedewerker 

Gemeente Steenbergen Plv. teammanager beheer, ruimte en accomodaties 

Gemeente Steenbergen Plv. teammanager buitendienst 

Gemeente Steenbergen Teammanager interne ondersteuning 

Gemeente Steenbergen Teammanager servicedienst 

Gemeente Steenbergen Teammanager welzijn en zorg 

Gemeente Steenbergen Teammanager wonen, werken en beleven 

Gewoon Lokaal! Fractielid 

Griffie gemeenteraad Griffier 

Ondernemers Platform Steenbergen Voorzitter 

Publiccom Communicatie-adviseur 

PvdA Fractielid 
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Organisatie Functie 

Retail Platform Steenbergen Voorzitter 

Steenbergse Courant Redacteur 

Volkspartij Fractielid 

VVD Fractielid 
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