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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 10INT02159 

Uil 

Datum vergadering: 2 ] n e p nrnn 

Onderwerp: Communicatiebeleidsplan 2011-2014 

Advies: 
1. Instemmen met het communicatiebeleidsplan 
2. Daarna het communicatiebeleidsplan ter advies aan het college voorleggen aan de 

commissie ABZ/M 
3. Vervolgens het communicatiebeleidsplan ter kennisname aanbieden aan de raad. 

Besluit B en W: Gor^oTïYv cicio^ es. 

Korte samenvatting: 
In dit plan is aangegeven waar we de komende jaren de accenten leggen in de communicatie met 
onder meer de inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Hellendoorn. 
Uitgangspunten zijn het collegeprogramma en de strategische visie. Dit is uitgewerkt in vier 
communicatiedoelstellingen, luisteren, informeren & kennisoverdracht, begrip & draagvlak creëren 
en betrokkenheid stimuleren met bijbehorende communicatieactiviteiten en - middelen. 
Participatie vormt een wezenlijk onderdeel van het plan en zullen we inzetten om meer begrip en 
draagvlak bij inwoners te realiseren en hun betrokkenheid te stimuleren bij onze samenleving. 

Aanleiding: 
Actualiseren van het vorige communicatiebeleidsplan uit 2006. 

Relevante eerdere besluiten: 
Het communicatiebeleidsplan baseert zich op het collegeprogramma 2011-2014 en op de 
geactualiseerde versie van de Strategische visie: Hellendoorn 2030 (concept-versie). 

Doelstelling: 
Een actueel communicatiebeleidsplan dat een leidraad is bij de communicatieactiviteiten van de 
gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie. 

Oplossing: 
In het communicatiebeleidsplan zijn op basis van vier communicatiedoelstellingen de 
communicatieactiviteiten uitgewerkt voor de komende vier jaar: 

Luisteren 
De eerste doelstelling 'luisteren' staat voor de rol die communicatie heeft om de buitenwereld 
naar binnen te brengen en de wereld binnen naar buiten. Omgevingsanalyse en mediawatching 
zijn activiteiten waarmee we inkleuren hoe de buitenwereld eruit ziet. Ook het inzetten van 
bijeenkomsten en de inzet van het burgerpanel horen hierbij. 
We verwachten dat met de voortschrijdende digitalisering en activiteiten als e-participatie we 
makkelijker bij een bredere groep burgers ons oor te luisteren kunnen leggen. 

Informeren & kennisoverdracht 
Transparantie en openheid vormen uitgangspunten in onze communicatie met de burger. Hier 
sluit de tweede doelstelling 'informeren & kennisoverdracht' bij aan. Basis hiervoor is helder en 



Voorwoord 

De beleidsnota Communicatie 2011 - 2014 van de gemeente Hellendoorn laat zien 
waar communicatie binnen de gemeente Hellendoorn staat. Huidige actuele 
ontwikkelingen zijn erin verweven en we geven een doorkijkje naar nieuwe 
ontwikkelingen die van grote invloed zullen zijn op het communicatiebeleid. 

Rode draad in deze nota is de politieke opdracht, 'een grotere betrokkenheid van burgers 
op beleid en besluitvorming én daarbij een grotere eigen verantwoordelijkheid. En als 
afgeleide daarvan, "een andere overheid"! dus samen verantwoord verder!', zoals 
verwoord in het collegeprogramma 2011-2014. 

Er is in deze nota veel aandacht voor burger- en overheidsparticipatie. Participatie is 
biedt dé kans om draagvlak, begrip en betrokkenheid te stimuleren bij onze burgers. 
Wij zullen voor zover mogelijk steeds weer wijzen op onze verantwoordelijkheid als 
overheid om samen met burgers onze toekomst te vormen. Te vaak werd in het verleden 
een paternalistische houding aangenomen door overheden. Terwijl burgers zelf in staat 
zijn om keuzes te maken. Communicatie kan en wil een goede ondersteuning bieden om 
participatie tot een succes te maken! 

Deze nota richt zich op de periode tot en met 2014 en sluit daarmee aan op deze 
collegeperiode. De nota vormt de basis voor het jaarlijkse afdelingsplan van de cluster 
Bedrijfsvoering en het werkplan van de unit Communicatie waarin een meer concrete, 
gedetailleerde beschrijving van activiteiten wordt gegeven. In meer summiere vorm komt 
dit ook terug in de programmabegroting, bestuursrapportage en jaarrekening. 
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Ook hiervoor geldt dat we vanuit de unit Communicatie ondersteuning leveren, dus deze 
activiteiten inzetten wanneer daar vanuit de organisatie of samenleving behoefte aan is. 

Hoofdstuk 3, meer gevarieerde communicatieactiviteiten 
Naast de uitwerking van communicatieactiviteiten per communicatiedoelstelling, zijn er 
enkele onderwerpen die veel breder zijn en niet aan een bepaalde doelstelling vallen toe 
te schrijven. Dat is het geval met interne communicatie, raadscommunicatie, corporate 
communicatie en calamiteitencommunicatie. Deze communicatievormen hebben zo hun 
eigen wetmatigheden. Communicatie stelt zich hier met name ondersteunend op. Ook 
hier zal participatie steeds als rode draad doorheen lopen. 

Hoofdstuk 4, communicatie in ontwikkeling 
Burger- en overheidsparticipatie zijn actuele ontwikkelingen die erop gericht zijn om de 
kloof tussen burger en overheid te slechten. Er zijn communicatieactiviteiten en -
middelen die hierbij kunnen worden ingezet, zoals verantwoording afleggen over 
burgerparticipatie in voorstellen, een checklist burgerparticipatie ontwikkelen, specifieke 
werkvormen ontwikkelen en inzetten. 
e-Participatie passen we nog niet of nauwelijks toe in onze gemeente. Het leek ons toch 
goed om in deze nota hier meer aandacht voor te vragen omdat het kansen biedt om 
burgers te laten participeren in overheidsbeleid en, verdergaand, overheid te laten 
participeren in burgerinitiatieven. 

Hoofdstuk 5, financiën 
De bezuinigingsopdracht raakt ook de unit Communicatie. Vanaf 2011 wordt een % fte 
geschrapt. Dat heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor het organiseren en 
coördineren van evenementen. Vanaf 2012 nogmaals een Vi fte, waardoor minder 
ruimte ontstaat voor projectcommunicatie. Dit is eveneens een gevolg van de 
bezuinigingsopdracht en staat in relatie tot enkele grote projecten die in 2011 eindigen. 

Hoofdstuk 6, jaarplan 2011 
In het communicatiebeleidsplan staan per hoofdstuk al activiteiten opgesomd waar we 
de komende jaren mee aan de slag gaan. In hoofdstuk zes is dit uitgeschreven voor 
2011. Ook hieruit blijkt dat burger- en overheidsparticipatie actueel zijn en terugkomen 
in diverse activiteiten. Daarnaast zullen ook de reguliere taken de nodige aandacht 
vragen. 



Inleiding 

1.1 Vooraf 

De communicatiekwaliteit van bestuur en organisatie wordt bepaald door de mate 
waarin we transparant, toegankelijk, interactief en effectief communiceren. 
Communicatie is een zaak van iedereen. Bestuur en medewerkers zijn verantwoordelijk 
voor een goede communicatie, met als uitgangspunt tweerichtingsverkeer. De unit 
Communicatie ondersteunt en adviseert hen daarin. 

1.2 Profiel van de gemeente Hellendoorn 

De gemeente Hellendoorn is van oudsher een plattelandsgemeente met een sterke 
sociale samenhang in een prachtige omgeving. Daarin heeft zich een meer industriële 
kern. Nijverdal, genesteld. Van de circa 36.000 inwoners wonen er ongeveer 24.000 in 
Nijverdal. Zo'n 12.000 inwoners wonen in Hellendoorn, Haarle, Hülsen, Daarle, 
Daarlerveen en een aantal kleinere buurtschappen. Inwoners geven aan tevreden te zijn 
over hun woon- en leefomgeving en het voorzieningenniveau, zo blijkt onder meer uit 
het leefbaarheidsonderzoek. De kleinschaligheid van de gemeente en de betrokkenheid 
van inwoners bij hun woonplaats bepalen mede het communicatiebeleid. Participatie, 
gebaseerd op betrokkenheid en verbondenheid, past bij de gemeente Hellendoorn. Dit 
sluit ook aan bij de veranderende samenleving. Er is een brede behoefte aan meer ruimte 
voor eigen initiatief. 'Zorgen dat' wordt het parool in plaats van 'zorgen voor'. Het 
accent verschuift van regelen en organiseren naar faciliteren en ruimte bieden. Daarmee 
ontstaat er een grotere rol voor communicatie. Meer ruimte is alleen realiseerbaar als er 
een goede communicatie(structuur) is. Een verantwoordelijkheid voor de ambtelijke 
organisatie, college én gemeenteraad. 

De gevolgen van de economische recessie zijn de komende raads- en collegeperiode 
goed voelbaar. Dat brengt met zich mee dat wij meer samenwerking zoeken met 
strategische partners in onze gemeente en andere overheden. We zullen diverse taken 
en verantwoordelijkheden terugleggen in de samenleving. De gemeente faciliteert, 
stimuleert onderlinge samenwerking en brengt initiatieven bij elkaar. Wederom is een 
goede communicatie(structuur) hiervoor een vereiste. 

1.3 Positie en functie unit Communicatie 

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De medewerkers van de clusters en 
teams zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie over beleid en projecten. Ook 
voor de politieke afstemming. Medewerkers zetten zelf de communicatierichting uit en 
stemmen dit intern integraal af. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de kennis en 
ervaring van de unit Communicatie. 

De unit Communicatie faciliteert bestuur en organisatie en geeft (gevraagd en 
ongevraagd) advies. De unit Communicatie let ook op signalen in de samenleving die 
rechtstreeks van invloed zijn op de organisatie en sluist deze door naar organisatie en 



bestuur. De unit draagt daarmee bij aan een 'open communicatiekanaal' tussen inwoners 
en organisatie/ bestuur. 

Voor de perswoordvoering gelden specifieke afspraken. Perscommunicatie loopt altijd 
via de unit Communicatie. Medewerkers verwijzen journalisten door naar communicatie. 
Zo is de kans op ruis het kleinst en kan goed ingeschat worden welke vragen eventueel 
politieke consequenties hebben. Ook collegeleden verwijzen in eerste instantie door naar 
Communicatie. 

De unit Communicatie is een zelfstandig functionerend onderdeel binnen de cluster 
Bedrijfsvoering. De unit bestaat uit een senior communicatie, twee 
communicatieadviseurs en een medewerker evenementen, in totaal 3,6 fte. 
De huidige bezuinigingsopdracht op de interne formatie raakt ook de unit Communicatie. 
Vanaf 2011 wordt er een V* fte geschrapt, waardoor de uren voor evenementen 
organiseren en coördineren met de helft wordt teruggebracht. Vanaf 2012 wordt er 
nogmaals een Vz fte geschrapt. In de komende jaren is er minder nieuw beleid, dus 
zullen er ook minder projecten zijn die communicatief moeten worden begeleid. 

De unit Communicatie werkt veelvuldig samen met diverse clusters, teams, 
projectleiders, bestuurders etc. Expliciet noemen we nog de webmaster die onder het 
team Informatisering en automatisering valt, de Repro die drukwerk en vormgeving 
verzorgt en het Directiesecretariaat waar representatie bij is ondergebracht. 
Er wordt veelvuldig samengewerkt met deze medewerkers en er vindt afstemming plaats 
over diverse communicatieve uitingen. 

1.4 Bestuursfilosofie gemeente Hellendoorn 

Twee visiedocumenten zijn bij uitstek van belang als uitgangspunt voor het 
communicatiebeleid. 

Strategische visie: Hellendoorn 2030 
De huidige strategische visie, 'Hellendoorn, hart en hoogtepunt van Overijssel', wordt op 
dit moment geactualiseerd en zal in 2011 worden vastgesteld. De drie centrale 
organisatiedoelstellingen uit de strategische visie zijn: 
- Heel landelijk: ruimtelijke kwaliteiten beschermen en versterken; 
- Heel sociaal: samen werken aan sociale kwaliteiten; 
- Heel dynamisch: kansen bieden aan ondernemers en verbeteren van bereikbaarheid. 
In de geactualiseerde strategische visie staan de dilemma's verwoord waar we als 
gemeente de komende jaren voor staan en de denkrichtingen die we kiezen als het gaat 
om bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen, een dynamische arbeidsmarkt, een 
veranderende woningmarkt en de toenemende verschuiving van landelijke en provinciale 
taken naar gemeenten. 

Collegeprogramma 
Het coalitieakkoord 'Bijgestelde ambities: samen verantwoord verder', veronderstelt een 
grotere betrokkenheid van burgers op beleid en besluitvorming én daarbij een grotere 
eigen verantwoordelijkheid. En als afgeleide daarvan, "een andere overheid"! Dus samen 
verantwoord verder! 
Rode draad in het collegeprogramma 2010-2014 is participatie. Want bij een andere rol 
voor de overheid hoort een andere rol voor raad, college en ambtelijke organisatie. De 
komende jaren gaan de inwoners van Hellendoorn dit merken; het is de bedoeling dat de 



inwoners, waar mogelijk, in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsontwikkeling 
worden betrokken, zodat zij hun wensen en ideeën tijdig naar voren kunnen brengen. 

1.5 Communicatiedoelstellingen 

We hebben vier communicatiedoelstellingen centraal gesteld in ons communicatiebeleid. 
De bestuursfilosofie komt daarin terug. De vier doelstellingen kleuren we in het volgende 
hoofdstuk nader in: 

Luisteren: de gemeente weet wat er speelt binnen de lokale samenleving; 
Informeren & kennisoverdracht: helder, beknopt en open communiceren. 
Burgers weten waar ze voor welke zaken terecht kunnen (kwaliteit van 
dienstverlening); 
Begrip & draagvlak creëren: direct contact tussen fracties, college en 
inwoners. Burgers voelen zich goed geïnformeerd over het beleid; 
Betrokkenheid stimuleren: doelgroepen zo vroeg mogelijk actief betrekken bij 
de voorbereiding van het beleid, laagdrempelig communiceren; initiatieven 
van burgers serieus nemen door hen te faciliteren en te ondersteunen. 

Voorwaarde om de vier doelstellingen te kunnen realiseren is, dat de burgers en 
gemeente elkaar benaderen als een serieuze partner. Uit onderzoek blijkt dat grote 
groepen burgers nauwelijks een beeld hebben van de lokale overheid. Vandaar dat het 
noodzakelijk is om de gemeente meer in te kleuren, onder meer door bestuurders een 
gezicht te geven. 

1.6 Communicatiedoelgroepen 

Intern 
Het bestuur en de organisatie vormen de interne doelgroepen. 
Het bestuur bestaat uit de raadsleden en de leden van het college van B en W. 
Daarnaast kennen we nog een bestuurscommissie (BLOS) en adviesraden (bijv. Wmo-
raad). 
De organisatie bestaat uit alle medewerkers waarbij we rekening houden met een 
verdere onderverdeling in directieteam, clusters, griffie en OR, maar ook naar binnen- en 
buitendienst, front- en backoffice medewerkers en de diverse locaties (gemeentewerf, 
zwembad, brandweer). 

Extern 
De inwoners van de gemeente, ondernemers, maar ook overheidsinstellingen en 
(belangen)verenigingen vormen de externe doelgroepen van de gemeente. 
Onze doelgroepen lopen nogal uiteen. Van zeer tot minder betrokken burgers en 
ondernemers; andere overheidsinstellingen zoals ministeries, provincie Overijssel, Regio 
Twente, waterschappen, gemeenten; organisaties zoals Woningstichting, Milieuraad, 
Landschap Overijssel; toeristen en recreanten. Een speciale plek nemen de media in. 
Afspraak is dat contacten met de pers via de unit Communicatie verlopen. Met de 
regionale media is een intensief contact, over en weer hebben we vrijwel dagelijks 
contact met elkaar. De landelijke media en vakbladen staan op wat grotere afstand. 
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2 Communicatiedoelstellingen en -activiteiten 

De vier communicatiedoelstellingen kleuren we nader in. Per paragraaf komt een 
doelstelling aan de orde. We lichten toe hoe wij een doelstelling willen realiseren en 
welke activiteiten daar aan zullen bijdragen. 

2.1 Luisteren 

Communicatie heeft van oudsher de rol om de buitenwereld naar binnen te brengen en 
de wereld binnen naar buiten. Wij staan met één been in de organisatie en met één been 
er buiten. Een rol die van pas kan komen in de komende jaren, waarin de ambtelijke 
organisatie, het college en de raad nog vaker en meer burgers willen betrekken bij beleid 
en uitvoering. 

2.1.1 Omgevingsanalyse 
De gemeentelijke organisatie zal nog meer dan voorheen oog moeten hebben voor wat 
er om hen heen leeft. Zodat beleid en uitvoering hierop kunnen worden aangepast. 
Communicatie kan hierin een ondersteunende rol bieden door mee te helpen bij het 
maken van een omgevingsanalyse. Bij een omgevingsanalyse gaat het om methoden 
waarmee we inzicht verwerven in de 'omgeving' van een beleidsonderwerp. Bijvoorbeeld 
door in beeld te brengen welke organisaties of personen van belang zijn, inzicht te geven 
in de macht en invloed van betrokken actoren en/of de relaties tussen de relevante 
actoren in kaart te brengen. Als dat in beeld is gebracht, kan vervolgens samen met 
actoren een kernboodschap worden ontwikkeld. De kernboodschap geeft weer wat een 
besluit betekent en wat de voor- en nadelen zijn voor de diverse groepen. Als laatste 
kan vervolgens een communicatiekalender worden opgesteld, waarin staat vermeld wie 
wanneer de kernboodschap op welke wijze communiceert. 
Een omgevingsanalyse kan meer of minder uitvoerig worden aangepakt: minder uitvoerig 
is op basis van desk research en intern overleg een uitwerking maken; meer uitvoerig is 
een uitgebreide omgevingsanalyse opstellen inclusief het formuleren van 
kernboodschappen. Vaak beperken we ons tot de minder uitvoerige variant. In onze 
gemeente is redelijk overzichtelijk met welke betrokkenen we te maken hebben. Ook 
weten organisatie en inwoners ons te vinden. We zijn benieuwd of deze redelijk nieuwe 
methode meer trends en signalen uit de samenleving zichtbaar kan maken en mogelijk 
oplossingen biedt die van begin af aan op meer draagvlak kunnen rekenen. Vandaar dat 
we in de komende periode nog een uitgebreidere omgevingsanalyse bij een nieuw 
project of beleidsonderwerp zullen toepassen. 

2.1.2 Mediawatching 
Een andere ontwikkeling die de laatste jaren steeds belangrijker wordt, is 
mediawatching. Het scannen van nieuws is van belang om actuele ontwikkelingen in de 
samenleving op te kunnen pakken en om de berichtgeving over het bestuur en de 
organisatie door te kunnen sluizen naar bestuurders en medewerkers. Deze activiteit 
draagt bij aan het binnen brengen van de buitenwereld. Dagelijks houdt communicatie de 
berichtgeving in de media bij om zo nodig te kunnen inspelen op actuele kwesties, 
berichtgeving bij te stellen of op voorhand al zaken te kunnen voorbereiden. 
Mediawatching draagt bij aan kennis over wat er speelt binnen de lokale samenleving. 
Wat en hoe wordt er over de gemeente gecommuniceerd op onder meer radio, televisie, 
kranten, internet en wat voor conclusies kunnen hieraan worden verbonden. Slaagt de 



gemeente in het overdragen van kennis en hoe staat het met de mate van draagvlak 
voor beleid, bestuur, projecten, etc. 
Dit kan nog verder worden uitgebreid door ook bij te houden wat er op social media over 
de gemeente wordt gezegd. Op dit moment houden we dat niet of nauwelijks bij, omdat 
het meer tijd vergt dan beschikbaar is. Het kan zijn dat actuele ontwikkelingen toch 
uiteindelijk maken dat we hier meer aandacht aan moeten besteden. 

2.1.3 Gemeentelijke bijeenkomsten 
De gemeentelijke organisatie vraagt ook nu al bij veel onderwerpen burgers en 
organisaties naar hun mening en biedt ruimte voor discussies. Wanneer dit in 
georganiseerd verband plaatsvindt, is het goed om als onderdeel van het proces 
regelmatig betrokkenen te enquêteren om opzet en doel van bijeenkomsten te kunnen 
evalueren. Zo kunnen we steeds weer checken of we voldoen aan de informatiebehoefte 
van burgers en of we dit op de juiste wijze presenteren. 

2.1.4 Burgerpanel 
Onderzoek en evaluatie geven inzicht in het draagvlak voor gemeentelijk beleid en 
projecten. Zijn burgers op de hoogte? Luistert de gemeente naar hen? De gemeente doet 
haar best om informatie naar buiten te brengen, maar de vraag is of dit altijd effectief is. 
Mensen staan niet op elk moment open voor de boodschap van de gemeente. Vandaar 
dat regelmatig onderzoek naar het effect van onze communicatie belangrijk is: we 
moeten meer meten om te weten of onze communicatie adequaat is. Het burgerpanel is 
een toetsingsinstrument om de mening van inwoners te peilen over bepaalde, algemene 
gemeentelijke onderwerpen. Het burgerpanel van de gemeente Hellendoorn vormt een 
afspiegeling van de Hellendoornse gemeenschap. De toetsing vindt digitaal plaats. Een 
onafhankelijke instelling voert het onderzoek uit. Het burgerpanel is een uitstekend 
middel om snel en adequaat te peilen wat de mening van burgers is over een onderwerp, 
zodat dit vertaald kan worden in gemeentelijk beleid en/of uitvoering. 
De unit Communicatie ondersteunt medewerkers bij het uitwerken en uitzetten van 
enquêtes. Communicatie zet zelf ook het burgerpanel in om te toetsen of het 
communicatiebeleid aansluit bij de wensen en verwachtingen van burgers. 
Het inzetten van het burgerpanel hoeft niet op zich te staan. Dit kan ook gekoppeld 
worden aan het uitzetten van eenzelfde enquête op de website. Onlangs is dit in de 
praktijk ook daadwerkelijk gebeurd, met de enquête over de input voor de profielschets 
voor een nieuwe burgemeester. Dit bleek een succesvolle combinatie te zijn. 

2.2 Informeren & kennisoverdracht 

Wil communicatie een kans van slagen hebben, dan moet aan de basisvoorwaarde van 
helder, beknopt en open communiceren voldaan zijn. Dat geldt voor mondelinge en 
schriftelijke communicatie. De unit Communicatie biedt hierin ondersteuning. 

2.2.1 Helder en bondig schrijven 
De unit Communicatie faciliteert opstellers bij het helder en bondig schrijven van 
voorstellen, brieven en andere teksten. De verantwoordelijkheid op welke wijze en in 
hoeverre wij invulling geven aan deze faciliterende rol ligt bij de opdrachtgever. Wij 
nemen niet over, maar ondersteunen. 
Goed voorbeeld is de kwaliteit van de raadsvoorstellen. 
In de afgelopen periode is het sjabloon aangepast, zodat dit beter laat zien welke 
alternatieve beleidskeuzes er zijn en hoe erover wordt en is gecommuniceerd. Verder is 
er getraind op het schrijven van korte en bondige raadsvoorstellen. 
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Ondanks deze inspanningen blijft het nodig om hierin energie te steken. We vinden het 
belangrijk dat raadsvoorstellen en vervolgens raadsbesluiten helder en overzichtelijk zijn 
voor burgers. Daarom is afgesproken, dat Communicatie de raadsvoorstellen redigeert 
voordat ze naar de raad gaan (en dus ook naar geïnteresseerde burgers etc). 
Omdat participatie steeds meer een standaardwerkwijze moet gaan worden, zullen we 
ook daar aandacht aan gaan besteden in het raadsvoorstel. Dat betekent onder meer een 
aanpassing van het sjabloon voor het raadsvoorstel, zodat opstellers standaard verplicht 
zijn aan te geven of en hoe participatie heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van 
een voorstel. 

2.2.2 Publieksvoorlichting 
Van oudsher ligt het accent van publieksvoorlichting op de wettelijke verplichting van 
informeren, onder meer door inspraak. Veel van deze informatie brengt de gemeente 
actief naar buiten via de gemeentelijke informatiepagina in de wekelijkse lokale huis aan 
huis krant, folders, de website en de media. 
Tegenwoordig beperkt zich de informatievoorziening niet tot onze wettelijke verplichting. 
We verspreiden actief informatie over uiteenlopende onderwerpen onder onze burgers 
via bijvoorbeeld het huis aan huis krant, gemeentegids, bewonersbrieven, 
informatiebijeenkomsten, informatiecentrum, tentoonstellingen, internetsite. Het visuele 
aspect speelt in onze maatschappij daarin een belangrijke rol. Hier zullen we nog meer 
aandacht aan besteden. 
De unit Communicatie verleent de clusters ondersteuning bij het opstellen van folders en 
brieven en het organiseren van bijeenkomsten en tentoonstellingen. Het primaat voor de 
gemeentelijke informatiepagina en de gemeentegids ligt bij de unit Communicatie. 
Ook de burger zelf is tegenwoordig veel mondiger. Als deze iets wil weten, dan weet hij 
of zij de gemeente per telefoon, e-mail of persoonlijk wel te vinden. Een deel van deze 
vragen komt bij Communicatie terecht, het merendeel bij de loketten en andere 
afdelingen. 

2.2.3 Gemeentelijke informatiepagina's 
De gemeente zoekt het contact met de burger op diverse manieren op, onder meer door 
het wekelijks laten verschijnen van de gemeentelijke informatiepagina's. Willen we dat 
de burger deze informatie doorbladert en gaat lezen, dan is aantrekkelijke vormgeving 
noodzakelijk. Dat betekent veel illustraties en korte artikelen met een hoge 
actualiteitswaarde. Wil men meer informatie, dan zullen we de lezer verwijzen naar de 
website. 
In de komende jaren zal er een verschuiving plaatsvinden van bekendmaking van 
gemeentelijke mededelingen en nieuws in een huis aan huis blad naar een digitale wijze 
van bekendmaking. Vanaf 2011 zijn de digitale pagina's de officiële. De overgang zal 
stapsgewijs verlopen. In 2012 start de nieuwe aanbesteding voor de gemeentelijke 
advertentiepagina. Daarin nemen we de huidige digitale ontwikkelingen mee. Dit sluit 
aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals de Wet elektronische bekendmakingen. 

2.2.4 Digitalisering van informatievoorziening 
Onze informatievoorziening vindt steeds vaker digitaal plaats. Digitalisering biedt als 
voordeel dat we op een makkelijke manier de toegang tot gegevens heel snel kunnen 
ontsluiten. Vooral maakt het de weg vrij naar interactie. 
Ook de inwoners van Hellendoorn zullen steeds vaker deze vorm van communicatie 
hanteren en dit ook van de gemeente verwachten. De unit Communicatie sluit daarbij 
aan, door de inzet van digitale middelen voor het verstrekken van informatie (via 
bijvoorbeeld de gemeentelijke website en Twitter). Nu al is de gemeentelijke website een 
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bron van actuele informatie. Zo mogelijk worden andere middelen ingezet. Bij projecten 
wordt bijvoorbeeld gewerkt met (digitale) nieuwsbrieven voor betrokkenen. 
In de komende jaren zullen wij deze ontwikkelingen blijven volgen en ook overwegen 
hoe en op welke wijze wij digitalisering kunnen inzetten. 

2.2.5 Perscommunicatie 
De media vormen een belangrijke intermediair tussen gemeente en burgers. Wekelijks 
vindt een perstoelichting plaats waarin het college de B en W besluiten toelicht. 
Perscommunicatie is zeer divers. De unit Communicatie krijgt veel informatieverzoeken 
vanuit de media. Wij staan de media te woord (dagelijks meerdere verzoeken). Veel 
perscommunicatie vindt op ad hoc basis plaats: er komt een vraag van een journalist 
binnen, de unit Communicatie verzamelt informatie met inachtneming van politieke 
gevoeligheden en beantwoordt de vraag. In deze werkzaamheden gaat elke dag weer 
veel tijd zitten. 
In teamverband bespreken we regelmatig wat de beste manier is om de media tegemoet 
te treden. We zijn klankbord, volgen het nieuws op de voet, brengen de buitenwereld 
binnen, anticiperen op politieke en publicitaire druk, kunnen in een paar regels de kern 
van het beleid verwoorden, bereiden persberichten en persconferenties voor. We zoeken 
nieuwswaarde voor interviews en speeches en denken na over passende woorden en 
beelden. 
De actieve persvoorlichting beperkt zich vaak tot de lokale media. Vaak terecht. Toch is 
het goed om regelmatig ook de afweging mee te nemen in hoeverre we landelijke media 
of juist meer gespecialiseerde media, zoals vakbladen, kunnen inzetten. 
We streven ernaar om in berichtgeving de informatie in een breder perspectief te 
plaatsen. De gemeente heeft de neiging om de informatie naar de burger te beperken tot 
het verstrekken van gegevens, zonder altijd voldoende duidelijk te maken waarom we 
iets doen, wat het doel is of wat de positieve effecten zijn. 

Het medialandschap verschraalt. Redacties zijn in de afgelopen jaren afgeslankt en 
ruimte voor eigen onderzoek is afgenomen. Nieuws verloopt steeds vaker via hypes. 
Deze hypes tijdig signaleren levert een meer genuanceerde berichtgeving op. Gerichte 
persvoorlichting kan voorkomen dat andere onderwerpen onderbelicht blijven. 

2.3 Begrip & draagvlak creëren 

Er zijn drie klassieke motieven voor het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van 
het beleid: 

verhogen van legitimiteit: burgers die bijdragen, kunnen ervoor zorgen dat 
specifieke sociale groepen meer bij de democratie worden betrokken; 
het verkrijgen van steun en draagvlak: bepaalde beleidsvoorstellen kunnen zo 
op meer steun en draagvlak rekenen onder de bevolking; 
het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van besluitvorming: er worden 
meer verschillende perspectieven, ideeën, vormen van kennis, vaardigheden 
en ervaring aangewend. 

2.3.1 Laagdrempeligheid lokaal bestuur 
Burgerparticipatie betreft de actieve deelname van (groepen) burgers aan de 
verschillende fasen van het beleidsproces en kan om verschillende redenen ingezet 
worden, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en het 
creëren en/of vergroten van het draagvlak bij burgers. Burgerparticipatie is gericht op het 
vooraf meedenken, werken, adviseren en zo mogelijk meebeslissen door burgers over 
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het gemeentelijk beleid. De ene keer gaat deelname in de vorm van inspraak, de andere 
keer via burgerparticipatie. Naast inspraakavonden en speciale bijeenkomsten zijn er 
verschillende instrumenten als Wmo-raad met themagroepen, klankbordgroepen, 
inloopavonden, informatiemarkten en werkateliers. Ook via het wijkgericht werken, kan 
invloed worden uitgeoefend, vooral op de leefomgeving. 
Inzet van communicatie kan dit proces ondersteunen. De communicatiemedewerkers 
kunnen ondersteuning bieden bij het in beeld brengen van netwerken, afwegingskader 
(managen van verwachtingen, kennis van doelgroepen), de inzet van 
communicatiemiddelen, het organiseren van het proces (vormen bedenken) en het 
uitvoeren van communicatietrajecten. Er zijn alternatieve werkvormen te bedenken, 
communicatie kan ondersteuning bieden bij opzetten en uitvoeren. 

2.4 Betrokkenheid stimuleren 

Hoe staat het met de relatie burger en bestuur? Het bestuur is nog steeds sterk verticaal 
georiënteerd. Burgers veel meer horizontaal. Men werkt steeds meer in netwerken. En 
dat terwijl politiek en management verticaal hiërarchisch georiënteerd blijft. Op het 
scheidingsvlak van horizontaal en verticaal liggen veel stagnaties op de loer bij 
advisering en uitvoering. We moeten voorkomen dat we delen van de maatschappij niet 
meer bereiken. Georganiseerde inspraak is niet meer voldoende, zoals meedenksessies, 
klankbordgroepen, inspraakavonden, schriftelijke inspraakprocedures en 
bezwaarcommissies. Want burgers laten hun invloed ook via tal van andere platforms en 
media gelden. Door sociale media als Twitter, Hyves en weblogs kunnen discussies 
overal en altijd worden gevoerd. Het is lang niet meer de overheid die de discussie 
bepaalt. Dat is soms wennen. Aan de ene kant blijft de overheid er voor het algemeen 
belang en dat kan botsen met de wensen en meningen van belangengroepen en 
individuen. Het blijft zoeken naar het evenwicht tussen beide. Aan de andere kant kan 
het beleid er beter van worden: gevoed door ideeën uit de praktijk en gedragen door de 
mensen om wie het gaat. 

2.4.1 Burgers aan het stuur 
De verhouding tussen overheid en inwoners is aan het veranderen. Het behouden van de 
sociale kwaliteit, de kracht en vitaliteit van de gemeenschap is geen 
vanzelfsprekendheid. In het visiedocument 'Burgers aan het stuur' (welke medio 2010 is 
vastgesteld) is de noodzaak aangegeven om meer bewust te kiezen voor 
overheidsparticipatie, waarbij de overheid het initiatief van de inwoner faciliteert. 
Succesvolle voorbeelden zijn onder andere de dorpsontwikkelingsplannen, het Hulpfonds 
Hellendoorn en de Lerende Gemeenschap. Deze horizontale wijze van werken, 
overheidsparticipatie, willen wij de kern maken van ons handelen, van zowel de raad, 
het college als de ambtenaren. Daar waar nodig kiezen we bewust voor de verticale 
manier van werken (regelgeving, dienstverlening, handhaving), maar waar mogelijk 
kiezen we voor burgerparticipatie (een proces door de overheid georganiseerd/ 
geïnitieerd waarin burgers participeren) of overheidsparticipatie (initiatief van de 
inwoner, de overheid participeert). Dit vergt een verandering in denken en doen van 
bestuur (raadsleden en college), medewerkers, instellingen, inwoners en ondernemers. 
In hoofdstuk vier gaan we hier dieper op in. 

2.4.2 e-Participatie 
Communicatie wil daarbij een nieuw middel inzetten, e-participatie. Door informatie en 
meningen van media en burgers te verzamelen, is het makkelijker om zowel initiatieven 
van onderaf als om netwerken in kaart te krijgen. En een platform te bieden waar ook 
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burgers in samenspraak met elkaar over gemeentelijk beleid en uitvoering kunnen 
discussiëren, wat vervolgens weer als input kan dienen. Door klein te beginnen, met een 
enkel project, willen we ervaring opdoen hoe we e-participatie zodanig kunnen inzetten 
dat dit bijdraagt aan participatie van onze burgers aan de samenleving. In hoofdstuk vier 
gaan we nog wat uitgebreider op e-participatie in. 

2.4.3 Social media 
Met de ontzuiling en andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering is 
het lastiger om sociale netwerken in kaart te brengen. We kunnen niet meer achterover 
leunen en vertrouwen op bestaande netwerken. We zullen moeten zoeken naar nieuwe 
netwerken en deze aanspreken om de kloof tussen burger en bestuur te verkleinen en de 
bestuurskracht van gemeenten te vergroten. Met ruimte, betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid voor burgers. 
Social media kunnen helpen om de meer vluchtige netwerken te bereiken. 
Daardoor komt een groot potentieel aan kennis en creativiteit bij de burgers beschikbaar 
om samen beter in te kunnen spelen op de dynamiek van onderop. Via de ingang van 
social media moet het mogelijk zijn om netwerken aan te spreken en te betrekken bij 
discussies over gemeentelijk beleid en uitvoering. 
Digitale netwerken kunnen helpen om meer zicht te krijgen op heersende discussies. Nu 
beperken we bijvoorbeeld de inzet van Twitter tot aankondigingen en/of verwijzingen 
naar nieuwsberichten op de website. Terwijl het ook de mogelijkheid biedt om 
uitspraken te corrigeren, discussie uit te lokken. Sinds we met Twitter zijn gestart, is het 
aantal volgers gegroeid. Op dit moment zitten we op een aantal van ruim 350 volgers. 
Inzet van weblog kan eveneens bijdragen om in contact te komen met burgers en 
feedback te krijgen. 
Nog niet veel gemeenten zijn actief binnen deze netwerken Hyves, Facebook en 
YouTube. Vooral jongeren zijn actief op deze netwerksites. Een gemeente kan binnen dit 
netwerke een eigen hyve inrichten, bijvoorbeeld gericht op een bepaald onderwerp of 
project, en verschillende doelgroepen uitnodigen. De gemeente komt dan naar de 
doelgroep toe, in plaats van dat de doelgroep naar de website moet komen. 
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3 Communicatieactiviteiten - vervolg-

ln het vorige hoofdstuk zijn al veel communicatieactiviteiten benoemd. Er zijn enkele 
specifieke communicatieactiviteiten die niet onder zijn te brengen bij een enkele 
doelstelling. Vandaar dat ze hieronder nog apart zijn opgenomen. 

3.1 Interne communicatie 
Interne communicatie is belangrijk als smeermiddel voor de organisatie. Het draagt bij 
aan het integraal werken en het gezamenlijk realiseren van doelstellingen. 

De clusters zijn zelf verantwoordelijk voor de interne communicatie. Het bestuur en de 
clusters handelen in grote mate zelfstandig voor wat betreft de interne communicatie. 
Per cluster is georganiseerd hoe de informatie-uitwisseling plaats vindt. Dit is niet 
centraal geregisseerd. Daarnaast is er een actieve rol voor de medewerkers. Zijn er 
actuele ontwikkelingen van belang voor de gehele organisatie, zijn er procedures die 
voor iedereen goed ontsloten moeten zijn? Ons intranet HINT is daar bij uitstek geschikt 
voor. 
De unit Communicatie kan natuurlijk worden ingeschakeld als binnen een project 
behoefte is aan ondersteuning bij het interne communicatieproces. Momenteel speelt dit 
bijvoorbeeld bij de invoering van het nieuwe computersysteem VDI. 

Mensen in organisaties hebben behoefte aan informatie en afstemming. In de afgelopen 
periode zijn er meer interne communicatiemiddelen bijgekomen. De belangrijkste zijn: 
werkoverleg (waaronder directieteamoverleg, clusteroverleg), intranet HINT, het 
personeelsblad GoedGemeend en de nieuwsbrief Hellendoom Actueel. De unit 
Communicatie coördineert het personeelsblad en de nieuwsbrief. 
Ook in de afgelopen periode heeft de unit Communicatie veel aandacht besteed aan de 
interne communicatiemiddelen, met name aan het invulling geven aan de nieuwsbrief 
Hellendoom Actueel, waarin we actuele thema's onder de aandacht brengen. Het 
personeelsblad Goedgemeend heeft zich een duidelijke plek in de organisatie verworven. 
De inzet van de unit Communicatie beperkt zich vooral tot deze middelen. Voor de 
komende periode gaan we uit van consolidatie van de uitgifte van GoedGemeend. Er 
verschijnen twee uitgaven per jaar, het minimum aantal zonder de continuïteit in gevaar 
te brengen. Daarnaast brengen we minimaal 10 x per jaar Hellendoom Actueel uit. Ook 
dit willen we continueren. 

3.2 Raadscommunicatie 

Raadscommunicatie is ter ondersteuning van de gemeenteraad. Initiator is vooral de raad 
zelf. Indien communicatie inzet nodig is bij projecten en activiteiten, gaat dit in overleg. 
Zo is er ondersteuning bij publicaties (advertenties, persberichten) en bijeenkomsten die 
de raad organiseert. Raadsvoorstellen worden door ons geredigeerd, waarbij we veel 
aandacht schenken aan helder taalgebruik. 

Met het doorvoeren van overheidsparticipatie kunnen we verwachten dat de 
gemeenteraad ook vaker een beroep zal doen op de unit Communicatie. Er ligt met name 
een rol voor de raad als het gaat om het ondersteunen van burgerinitiatieven. Ook zal de 
raad een visie moeten ontwikkelen op welke wijze zij zich kan en wil beperken tot een 
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kaderstellende taak. Een goed voorbeeld van een burgerinitiatief pur sang, is het idee 
voor een park aan de zuidzijde van de nieuwe stationsomgeving. Vooral met dit soort 
initiatieven, dat niet één op één past binnen projecten of in de organisatie(structuur), 
zou ook de raad dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen door te luisteren, te 
verwijzen, te letten op representativiteit en zich te beperken tot kaders stellen. 

Een werkgroep vanuit de raad buigt zich over een nieuwe vergaderstructuur/-vorm. De 
aantrekkelijkheid verhogen van vergaderingen door meer en intensiever met burgers van 
gedachten te kunnen wisselen op diverse momenten gaat alleen werken indien burgers 
hiervan op de hoogte zijn en er bij worden betrokken. Communicatie kan hierbij 
ondersteuning bieden. 

3.3 Corporate communicatie 

Communicatie houdt zich ook bezig met beleidsadvisering van bestuur en organisatie 
met als doel om bestuur en organisatie een spiegel voor te houden en concrete 
oplossingen te bieden voor communicatievraagstukken. 

Specifiek is de advisering voor (strategische) projecten. De intensiteit van de inzet van 
de unit Communicatie verschilt per project. Er zijn projecten waar medewerkers van de 
unit Communicatie deelnemen aan project/werk/stuurgroepen, wat de advisering meer 
direct en actief maakt en er zijn projecten waarbij de unit adviseert en ondersteunt vanaf 
de zijlijn. In de komende jaren zijn veel projecten klaar. 
Nieuw beleid zal marginaal zijn, maar er zal wel communicatieondersteuning nodig 
(blijven) zijn bij o.a.: Combiplan RW 35, WOP De Blokken, Noord-Zuidverbinding, 
ontwikkeling woonwijken Hellendoorn-Noord en Kruidenwijk-Zuid, 
Dorpsontwikkelingsplannen en de Lerende Gemeenschappen. 

Onder corporate communicatie valt ook het afleggen van verantwoording over het beleid 
en de uitvoering hiervan in o.a. bestuursrapportages, meerjarenbegrotingen, etc. 

Een eenduidig beeld uitstralen van de organisatie draagt bij aan de corporate 
communicatie. Vandaar dat huisstijlbewaking een belangrijk aandachtspunt blijft. De 
huisstijl is in 1999 ingevoerd. De unit Communicatie en de Drukkerij adviseren over de 
huisstijl en geven de richtlijnen aan. 

3.4 Calamiteitencommunicatie 

Calamiteitencommunicatie is een aparte communicatiediscipline waar beleids-, pers- en 
publiekscommunicatie in samengebalde vorm tot uiting komt. In de Regio Twente is een 
voorlichterspool opgericht met geschoolde communicatiemedewerkers die kunnen 
worden ingezet mocht er zich in een gemeente in de Regio een calamiteit voordoen. 
Op basis van de Wet rampen zware ongevallen heeft elke gemeente de plicht om een 
rampenplan op te stellen en actueel te houden. Alle activiteiten die in het kader van zo'n 
rampenplan moeten worden uitgevoerd, staan omschreven in deelprocessen. Elk 
deelproces is op zijn beurt gedetailleerd uitgewerkt in een draaiboek. Ook voor het 
onderdeel 'voorlichting' is het beschrijven van de processen en het aanreiken van 
instructies een belangrijk hulpmiddel voor de gebruikers. Het draaiboek 'voorlichting' bij 
rampen voorziet hierin. Omdat uit onder meer de evaluatie van de Vuurwerkramp in 
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Enschede is gebleken, dat gemeenten ook op het terrein van calamiteitencommunicatie 
moeten samenwerken, is gekozen voor een regionaal draaiboek. Gebruik van één model 
en het instellen van een 'pool' van professionele voorlichters vergroot de kans op een 
adequate inzet van voorlichting in tijden van nood. Vandaar dat in de Regio Twente een 
voorlichterspool is opgericht met getrainde communicatiemedewerkers die kunnen 
worden ingezet mocht er zich in een gemeente een calamiteit voordoen onder het motto 
'Wij helpen anderen, anderen helpen ons'. 
Binnen calamiteitencommunicatie zijn twee speerpunten: 

• Scholing en training: medewerkers van de unit Communicatie hebben een cursus 
gevolgd die werd georganiseerd door de regio Twente en maken daarmee deel uit 
van de voorlichterspool Regio Twente. Ook nemen we deel aan trainingen om 
praktisch inzetbaar te blijven; 

• Actueel houden van het draaiboek 'Crisiscommunicatie'. 

• 
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4 Communicatie in ontwikkeling 

Overheidscommunicatie is geen starre discipline. Het vak kent zo z'n trends. De unit 
Communicatie houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen van het vak en maakt er 
waar mogelijk gebruik van. e-Participatie is zo'n onderwerp, net als burger- en 
overheidsparticipatie. In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in. 

4.1 Burger- en overheidsparticipatie 

Burgerparticipatie is een breed begrip. Het betreft de actieve deelname van (groepen) 
burgers aan de verschillende fasen van het beleidsproces. De ene keer gaat deelname in 
de vorm van inspraak, de andere keer via interactieve beleidsvorming. De manier waarop 
belanghebbenden en geïnteresseerden mee kunnen praten kan verschillen. Naast 
inspraakavonden en speciale bijeenkomsten zijn er verschillende instrumenten als 
klankbordgroepen, inloopavonden, informatiemarkten en werkateliers. Ook via het 
wijkgericht werken kan invloed worden uitgeoefend, vooral op de leefomgeving. 
Zetten we burgerparticipatie in en willen we dit succesvol laten verlopen, dan zijn er 
twee factoren die vooraf vast moeten liggen. De overheid moet de kaders stellen, 
gebaseerd op een visie. Ook moet voor burgers duidelijk zijn wat hun rol is. Geef aan 
wat de bandbreedte is. Zo is en blijft duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is. 
Voorkomen moet worden dat er onuitgesproken verwachtingen boven de markt blijft 
hangen. Laat dus weten wat er met de inbreng gebeurt. Geef duidelijk aan wat de status 
van de inbreng is en wie wanneer besluit. Denk ook aan het uitzetten van een -
realistisch - tijdspad. 

Burgerparticipatie structureel invoeren 
Om burgerparticipatie beter in de organisatie te waarborgen en structureel waar mogelijk 
toe te passen, zijn er wel wat hulpmiddelen die dat proces vergemakkelijken. In 
raadsvoorstellen gaan we een verplichte paragraaf Burgerparticipatie opnemen, zoals 
ook staat opgenomen in de programmabegroting 2011. 
Wordt burgerparticipatie ingezet, dan moet ook worden nagedacht hoe dit vorm krijgt. 
Zo zal bij trajecten van enig formaat een werkgroep het participatietraject operationeel 
moeten voorbereiden en uitvoeren. Bij kleinere projecten is het niet altijd nodig om hier 
een aparte werkgroep voor in het leven te roepen. Bij grote projecten is het goed om ook 
het bestuur er direct bij te betrekken, bijvoorbeeld door in een stuurgroep aandacht te 
besteden aan participatie. 

Checklist burgerparticipatie: 
Een checklist is een schematisch overzicht aan de hand waarvan een medewerker kan 
bepalen welke vorm van participatie geschikt is. We willen voor Hellendoom een schema 
opstellen, zodat in de standaard B en W nota's en raadsvoorstellen op een simpele wijze 
en steeds op dezelfde manier verantwoording kan worden afgelegd aan de politiek welke 
vorm van participatie is gekozen. 
Er zijn diverse participatiechecklists in omloop. Bijvoorbeeld van het IPP 
'Afwegingskader burgerparticipatie bij beleid' en van Schuttelaar & partners 'Checklist 
Publieksparticipatie voor gemeenten'. 
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Werkvormen voor burgerparticipatie 
Burgerparticipatie vraagt om een organisatie die communicatief en dus omgevingsgericht 
werkt. Maar hoe doe je dat? Met welke instrumenten of werkvormen kun je dit verder 
stimuleren en faciliteren? 
Beperkt de rol van de burger zich tot meeweten? Zet dan bijvoorbeeld als 
middel/activiteiten een open dag, brochure, nieuwsbrief, wandelgangen, tentoonstelling, 
factsheet, internetsite of presentatie in. 
Wordt er meer gevraagd van de burger en mag deze meedenken? Denk dan ook aan: 
expertmeeting, burgerpanel/focusgroep, informatieavond, interview, adviesorgaan, 
overlegorgaan. 
Gaat de rol van de burger nog verder en mag deze meewerken? Zet in op een 
ontwerpatelier, creatieve sessie, platform, werkconferentie, internetsite, presentatie of 
klankbordgroep. 

Evalueren 
Evalueren van participatietrajecten is belangrijk. Ze leren ons wat we kunnen leren van 
deze trajecten én om verbeterpunten te destilleren. 

Case 'Bezuinigingen' 
Een case als Bezuinigingen leent zich voor burgerparticipatie. 
Hoe zouden we dat aan kunnen pakken vanuit communicatie beredeneerd? 
Door eerst een omgevingsanalyse te maken ontstaat al meer inzicht om welke actoren 
het gaat. Een eerste vraag zou kunnen zijn 'om welk beleidsterrein gaat het'? 
Vervolgens, welke actoren horen daarbij? En welke kernboodschap kunnen we samen 
met deze actoren opstellen? Communicatie kan dit proces ondersteunen. 
Willen we een bredere discussie, dan kunnen we ook e-participatie inzettten. Er is een 
begrotingswijzer (www.begrotingswijzer.nl), een interactief spel om burgers te leren hoe 
een gemeentebegroting in elkaar zit en waarmee zij kunnen aangeven waar zij zelf geld 
in willen steken. Ook is het inzetten van een burgerjury of forum een mogelijkheid. In 
Nederland zijn diverse stimulerende voorbeelden, waaronder de gemeenten Deventer 
(wijkgerichte aanpak) en Hoogeveen. Buiten Nederland gaat het zelfs nog verder en is 
zelfs sprake van participatief begroten. Een principe waarbij per wijk afgevaardigden 
worden verkozen die budgettaire prioriteiten vaststellen. 
Eventueel is te faciliteren wat een en ander voor gevolgen heeft. 
Kiezen we voor participatie? Dan zal de politiek moeten instemmen met dit uitgangspunt 
en (financiële) kaders benoemen en zich moeten uitspreken wie waar voor 
verantwoordelijk is. 

O verheidsparticipa tie 
Burgerparticipatie en overheidsparticipatie vloeien in elkaar over. Grootste verschil is dat 
bij overheidsparticipatie het initiatief bij de burger ligt. Een goed voorbeeld van een 
initiatief vanuit de bevolking, is het idee voor een park aan de zuidzijde van de nieuwe 
stationsomgeving. Dit plan zou verder vorm kunnen krijgen door burgers, waarbij het 
bestuur de kaders (zoals financiën) aangeeft. Maar waar kan de burger terecht, waar 
vindt hij een luisterend oor voor zijn initiatief? Is dat de raad, college, ambtenaren? Wie 
geeft ondersteuning of besluit dat een initiatief moet worden gefaciliteerd? 
Bij burgerparticipatie kunnen we dit van te voren in projectplannen en beleidsvoorstellen 
vastleggen, bij nieuwe initiatieven is dat lastiger. Allereerst moet het initiatief gehoord 
worden. De initiatiefnemers voor een park is het gelukt om op diverse manieren het plan 
onder de aandacht te brengen. Vervolgens is het dan de vraag hoe we het faciliteren als 
gemeente. 
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4.2 e-Participatie 

Onder e-participatie wordt verstaan het benutten van informatie-en 
communicatietechnologie om burgers meer te betrekken bij het verbeteren van publieke 
dienstverlening, openbaar bestuur en sociale cohesie. Mits goed toegepast, kan e-
participatie de betrokkenheid van burgers vergroten. Men kan ongeacht plaats of tijd 
zich bemoeien met het politieke debat. Een debat dat zich niet beperkt tot de relatie 
burger en overheid, maar ook tussen burgers onderling. 
De verwachting is dat dit ook voor de burgers van Hellendoorn geldt. Maar dat is niet 
meer dan een verwachting. Wellicht dat het verstandig is om dit te toetsen. Dit zou 
eenvoudig kunnen door het burgerpanel in te zetten in combinatie met het uitzetten van 
een enquête via de website. 

"De Nederlandse overheid laat kansen liggen om burgers te betrekken bij beleid en 
uitvoering. Heel veel mensen willen wel meedenken, maar de manier waarop dit nu 
gebeurt sluit niet aan bij hun verwachtingen. Burgers weten niet waar ze moeten zijn, 
worden onvoldoende geïnformeerd en horen vaak niet wat er met hun bijdragen is 4fc 
gedaan. Tweederde wil het liefst participeren via internet. Bij degenen die dit hebben 
gedaan neemt de interesse toe. Lokale kwesties zijn het populairst. Lokale vraagstukken 
en kwesties die spelen in de leefomgeving spreken het meeste aan. Vandaar dat de 
grootste belangstelling uitgaat naar meedenken met gemeenten. Populaire onderwerpen 
zijn verder 'zorg en gezondheid' en 'verkeer, voertuigen en wegen'. 
De helft van de mensen geeft aan te willen meedenken via internet over de oplossing 
van maatschappelijk problemen. Tegelijk vindt een grote meerderheid dat de overheid 
hen onvoldoende informeert en te weinig mogelijkheden biedt om meningen te geven. 
Een overgrote meerderheid meent ook dat de overheid ondersteuning moet bieden. Van 
de mensen die hebben meegedaan aan internetdiscussies zegt ruim de helft dat daardoor 
hun interesse is toegenomen. 
Men is ontevreden over het betrekken van burgers door de overheid. Dat komt omdat de 
manier waarop dit nu gebeurt niet aansluit bij wat mensen willen. Zo geeft tweederde 
voorkeur aan internet. 
De voornaamste belemmeringen zijn: 

• websites zijn onvindbaar 
• er gebeurt niets met bijdrage 4fc 
• klachten over terugkoppeling: men verwacht die wel maar ruim de helft krijgt die 

niet, zij hebben zelfs nooit iets teruggehoord 
• voor eenderde is onvoldoende kennis reden om niet mee te doen 
• veel belang wordt gehecht aan duidelijkheid, zowel over de opzet als wat met de 

uitkomsten gebeurt.1" 

Burgers zijn met behulp van nieuwe media soms zeer goed in staat zijn te helpen bij de 
uitvoering van bepaalde traditionele overheidstaken. Door meer transparantie en inzet 
van co-creatie is er voor overheden een (participatie) wereld te winnen. 
Denk aan een plek op de eigen website, bijvoorbeeld een forum, waaraan burgers 
kunnen meedenken en meeschrijven aan beleid en waar zij met elkaar kunnen praten en 
discussiëren. Per keer kan een thema worden uitgelicht. In dit hoofdstuk is eerder al als 
voorbeeld 'bezuinigingen' genoemd. 

1 Citaat afkomstig van www.burgerlink.nl 
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Er zijn ook nog wel andere uitwerkingen te bedenken. Zo zou bijvoorbeeld de website 
een platform kunnen bieden aan interactie tussen bestuurders en burgers en burgers 
onderling. Suggestie: een portefeuillehouder stelt een concrete, inhoudelijke vraag over 
één van de onderwerpen uit zijn portefeuille op de website. Vervolgens biedt de website 
de mogelijkheid voor burgers om op deze vraag te antwoorden en met elkaar én met de 
wethouder hierover in debat te gaan. 
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5 Financiën 

De unit Communicatie beschikt over relatief beperkte financiële middelen om het 
communicatiebeleid vorm te geven. De reguliere activiteiten zoals in dit plan opgenomen 
en zoals ze benoemd worden onder 'prioriteiten', realiseren we uit het reguliere 
communicatiebudget. Het merendeel van het budget wordt aangewend voor de 
gemeentelijke informatiepagina's. Vanaf 2011 realiseren we een bezuiniging van 
€ 10.000 structureel op deze post, zodat er een budget resteert van € 54.000. Circa 
€ 10.000 wordt aangewend voor publieksvoorlichting en het restant wordt verdeeld 
over de posten burgerpanel, promotie en interne communicatie. 
Indien er behoefte is aan communicatieactiviteiten, -middelen of -onderzoek, 
(bijvoorbeeld raadpleging burgerpanel of folders over projecten) bij de clusters, dan dient 
een cluster zelf over de financiële middelen hiervoor te beschikken. 

De bezuinigingsopdracht maakt dat we nieuwe initiatieven vooral moeten realiseren door 
een andere manier van werken. Dit wordt nog extra versterkt door een bezuiniging op de 
formatie, bestaande uit een V2 fte vanaf 2011 en een V2 fte vanaf 2012. 
Vanaf 2011 wordt het aantal uren op evenementen (met name rondleidingen, maar ook 
ondersteuning bij grotere, externe activiteiten) teruggebracht. Vanaf 2012 is een aantal 
(strategische) projecten klaar, waardoor er ook minder communicatieinzet bij de huidige 
projecten nodig is. Het betekent wel, dat voor nieuwe initiatieven zoals 
overheidsparticipatie of uitbreiding van bestaande activiteiten zoals raadscommunicatie 
geen extra formatieruimte beschikbaar is. De vraag naar communicatieondersteuning, 
ook voor nieuwe initiatieven, zal binnen een terugnemend aantal uren moeten passen. 
Formatie en budget zijn taakstellend. Dit zal lastig zijn met het toch wel hoge 
ambitieniveau dat we nastreven. 
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6 Jaarplan 2011 

In dit hoofdstuk zijn kort de prioriteiten voor 2011 samengevat zoals ze kunnen worden 
gedestilleerd uit het voorgaande. 

Burgerparticipatie: 
• Tijdig burgers actief betrekken bij plannen op diverse manieren. 
• In de standaardnota voor burgemeester en wethouders en het standaard 

raadsvoorstel een paragraaf opnemen, waarbij gemotiveerd wordt aangegeven 
welke vorm van participatie is toegepast. 

• Organisatie en bestuur actief blijven wijzen op de mogelijkheid om het 
burgerpanel in te zetten. 

Overheidsparticipatie: 
• Verder uitwerken op welke wijze communicatie kan bijdragen aan een verdere 

invoering en versterking van overheidsparticipatie in de organisatie 
• Communicatie biedt ondersteuning bij het project de Lerende Gemeenschappen 

en andere initiatieven/projecten op het gebied van overheidsparticipatie en 
faciliteert, bijvoorbeeld door e-participatie in te zetten. 

• De onderwerpen "Digitalisering" en "Overheidsparticipatie" zullen het komende 
jaar - waarschijnlijk gecombineerd in één onderzoek - worden voorgelegd aan 
het burgerpanel. 

Perscommunicatie: 
• Mediawatching. 
• Persberichten/ -uitnodigingen: actief verspreiden van informatie via persberichten. 
• Wekelijkse perstoelichting op de besluiten van het college van B en W. 
• Verantwoording afleggen over beleidskeuzes en -uitvoering in rapportages. 
• Beantwoording persvragen. 

Publiekscommunicatie: 
• Helder en bondig schrijven. 
• Digitalisering van de gemeentelijke informatiepagina's. 
• Jaarlijkse uitgave van de gemeentegids. 
• Wekelijks gemeentelijke informatiepagina's. 
• Uitgave van een actuele plattegrond. 

Interne communicatie: 
• Continuering van de huidige communicatiemiddelen (GoedGemeend, Hellendoorn 

Actueel) in de huidige frequentie; 

Raadscommunicatie: 
• Publicaties; 
• Ondersteuning bij bijeenkomsten; 
• Ondersteuning bij invoeren van nieuwe vergader- /werkvormen; 
• Ondersteuning bij overheidsparticipatie. 

Corporate communicatie: 
• Ondersteuning bieden bij het opstellen van de samenvattingen van de 

raadsnota's. 
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• Communicatieadvisering. 
• Communicatie(beleids)plannen. 
• Omgevingsanalyse door te ondersteunen bij het maken van een meer uitgebreide 

omgevingsanalyse bij een nieuwe project of nieuw beleid, met onder meer een 
actorenanalyse, kernboodschappen etc. 

• Projectadvisering van de projecten Combiplan RW 35 en wijkontwikkelingsplan 
De Blokken (inclusief Parkzone en scholencluster). 

• In 2011 bevinden zich twee projecten in de eindfase, Het Ravijn - zwem sport 
zorg - en het Centrumplan (de afronding van Nieuw Dunant, parkeergarage Henri 
Dunant, invoering betaald parkeren en de herinrichting van de openbare ruimte). 
Communicatie biedt ondersteuning bij een goede, positieve afwikkeling van deze 
projecten. 

• Eenduidigheid uitstraling versterken door bewaken en uitbreiden van de huisstijl. 
• Communiceren over (zichtbaar maken van) concrete resultaten. 

Calamiteitencommunicatie: 
• Scholing en training. 
• Actueel houden van het draaiboek 'Crisiscommunicatie'. 
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