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Inleiding  

Waarom dit nieuwe beleidsplan?  

Het begin van een nieuwe college- en raadsperiode is een natuurlijk moment om het 

communicatiebeleid van de gemeente weer tegen het licht te houden. Ieder college legt weer zijn 

eigen accenten. Daarnaast ontwikkelt de samenleving zich verder en daarmee ook de wijze van 

communiceren tussen overheid en inwoners. De hoofdlijnen van ons communicatiebeleid lopen 

door: het zijn vooral accenten die verschuiven. 

 

Zo zal participatie ook de komende jaren een zeer herkenbaar element in onze communicatie 

vormen en blijft helder en begrijpelijk informeren een van de belangrijkste uitgangspunten. De 

komende jaren zal wat meer de nadruk liggen op sociale media dan in de vorige periode: dat is ook 

logisch omdat de technologische ontwikkelingen verder zijn dan vier jaar geleden en ook de snelheid 

van informatie weer is toegenomen.  

 

Waar in het vorige communicatiebeleidsplan al werd benoemd dat de overheid steeds minder regelt, 

maar veeleer faciliteert, zal dat in de komende periode nog meer het geval zijn. Dat is ook de geest 

van het collegeprogramma Samen aan zet: in de samenleving ligt veel kennis, kunde en ervaring en 

laten we vooral onze inwoners daarop aanspreken en er gebruik van maken. Onze communicatie 

sluit daar bij aan. 

Vandaar ook het motto: meer verbinden, minder zenden.  

 

D;デ HWデWﾆWﾐデ ﾐｷWデ S;デ ┘W ;ﾉﾉWWﾐ ﾏ;;ヴ ┣┌ﾉﾉWﾐ さ┗WヴHｷﾐSWﾐざ Wﾐ ﾐｷWデ ﾏWWヴ ┣┌ﾉﾉWﾐ さ┣WﾐSWﾐざく  DW ｪWﾏWWﾐデW 
zal ook de komende jaren haar inwoners moeten vertellen wanneer het huisvuil wordt opgehaald,  

waar een inloopavond wordt gehouden en dat op fout parkeren een parkeerboete volgt.  Dat zijn 

allemaal vormen van zenden die we niet achterwege kunnen laten. Sterker nog, door het gebruik van 

ゲﾗIｷ;ﾉW ﾏWSｷ; ┣┌ﾉﾉWﾐ SW さHﾗﾗSゲIｴ;ヮヮWﾐざ ┗;ﾐ SW ｪWﾏWWﾐデW ﾗヮ ﾏWWヴ ヮﾉWﾆﾆWﾐ SﾗﾗヴSヴｷﾐｪWﾐ S;ﾐ WWヴSWヴく   
 

Daarnaast leggen we ons echter steeds meer toe op het luisteren, vragen, faciliteren en activeren. 

Juist omdat er in de samenleving veel kennis en ervaring ligt en omdat de relatie tussen overheid en 

inwoner verandert.  

Vandaar: meer verbinden, minder zenden.   
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1. Gemeente Hellendoorn: beleid en communicatie 

 

Wat is de gemeente Hellendoorn? 

De gemeente Hellendoorn is van oudsher een plattelandsgemeente met een sterke sociale 

samenhang. Daarin heeft zich in de loop van de jaren een meer industriële kern genesteld, Nijverdal, 

met een levendig winkelcentrum en diverse culturele activiteiten. Van de circa 36.000 inwoners 

wonen er ongeveer 24.000 in Nijverdal. )ﾗげﾐ ヱヲくヰヰヰ ｷﾐ┘ﾗﾐWヴゲ ┘ﾗﾐWﾐ ｷﾐ HWﾉﾉWﾐSﾗﾗヴﾐが  Haarle,  

Hulsen,  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 

leefbaarheidsonderzoeken.  De gemeente is aan vergrijzing onderhevig: 18,6 % van de bevolking is 

ouder dan 65 jaar. Landelijk is dat ongeveer 16%. Bovendien neemt het aantal inwoners licht af: dat 

komt vooral doordat er meer mensen vertrekken dan dat er nieuwkomers zijn. Ruim 8 % van de 

beroepsbevolking is werkloos (landelijk 8,7%; Twente 12,4%).  De mentaliteit van de bevolking is に 

uiteraard generaliserend gesteld - te kenschetsen als nuchter, gereserveerd, wars van poeha, 

betrokken. 

Wat doet de gemeente Hellendoorn? 

De omvang van de gemeente en de betrokkenheid van inwoners bij hun woonplaats bepalen mede 

het beleid van de gemeente. De burger staat centraal, durven we rustig te stellen. Er is dan ook veel 

geïnvesteerd in (digitale) dienstverlening, in burger- en overheids-participatie en in het 

toekomstbestendig maken van buurt- en wijkcentra, om enkele speerpunten te noemen. 

Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren onder invloed van de economische crisis sterk bezuinigd.  

Strategische projecten die in de goede jaren zijn voorbereid en gestart, zijn in de afgelopen college 

periode afgerond of worden in de huidige collegeperiode afgerond. Grote nieuwe 

projecten/investeringen staan niet op stapel, los van de decentralisaties in het sociale domein, die 

voortvloeien uit landelijk beleid en waar de gemeente veel tijd, geld en energie in steekt. De 

bestuursfilosofie van de gemeente Hellendoorn is - aansluitend bij de betrokkenheid en 

laagdrempeligheid - さ ﾗﾐデﾏﾗWデWﾐ Wﾐ ┗WヴHｷﾐSWﾐざく 

De verschillende rollen van de gemeente 

Kenmerk van een gemeente に en dus ook van de gemeente Hellendoorn -  is dat ze op veel 

verschillende terreinen actief is. We* halen vuilnis op, we verkopen bouwkavels, we exploiteren een 

zwembad en sporthallen, we verstrekken zorg, we knippen linten door, we zorgen voor 

onderwijshuisvesting, we schrijven beleid, we maken en verkopen paspoorten, we trouwen en 

begraven mensen, we verlenen vergunningen, we lobbyen,  we controleren, we delen boetes uit, we 

ondersteunen initiatieven, we maken plannen samen met bewoners, we organiseren 

informatieavonden, we schrijven aanbestedingen uit, we voeren rechtszaken, we verstrekken 

subsidies, en zo is er nog meer. Dat betekent dat we ook verschillende rollen uitoefenen. Soms zijn 

we een gelijkwaardige partner; dan weer zijn we een politieagent; steeds vaker zijn we regisseur en 

soms zijn we gewoon uitvoerder.  

ゅざWWざ ﾏoet in dit geval gelezen worden als alle mensen die dit namens de gemeente doen 
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Bewust zijn van onze verschillende rollen 
De verschillende rollen die we hebben, vergen verschillende houdingen en verschillende manieren 

van communiceren. Daarom is het belangrijk dat we ons telkens van die verschillende rollen 

bewust zijn, zodat we kunnen kiezen voor de passende houding en communicatie. Wel altijd met 

een rode draad: respectvol en eerlijk.  

Daarnaast is het van belang ons te realiseren dat het voor onze inwoners ook lang niet altijd 

duidelijk is dat de gemeente verschillende rollen uitoefent en welke dat zijn. Dat kan tot 

verwarring leiden. Ook daarom geldt: we moeten ons bewust zijn van onze rol én die waar nodig 

benoemen en uitdragen.  

 

 

 

Wat gebeurt er in de samenleving? 

De samenleving verandert en de overheid verandert mee. Dat laatste gebeurt soms vanzelf en 

soepel, soms met horten en stoten en onder druk. 

Er zijn enkele trends en ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de gemeente en op 

onze wijze van communiceren. Onder invloed van het maatschappelijke debat én van de 

economische crisis en bezuinigingen, is er sprake van een terugtredende overheid. Er wordt steeds 

meer van uitgegaan dat inwoners zelf hun zaken regelen en dat de overheid dat niet meer 

automatisch doet. Dat is goed terug te zien in de decentralisaties van jeugdhulp, werk en zorg, 

waarbij de teneur is: de gemeente zorgt niet voor mensen, maar zorgt ervoor dat mensen zichzelf 

kunnen redden. Maar ook op andere terreinen gaan we er steeds meer vanuit dat mensen zelf 

initiatieven nemen. Daarnaast was er al langer sprake van toenemende mondigheid en 

zelfstandigheid van de bevolking, o.a. door het stijgende gemiddelde opleidingsniveau. Door 

technologische ontwikkelingen en economische en sociale mondialisering gaat informatie 

razendsnel. Dat tempo en de hoeveelheid informatie is amper bij te houden, maar dat wordt wel 

verwacht. Informatiestress is dan ook een zeer eigentijds verschijnsel. Bovendien tekent zich hierbij 

een kloof af tussen degenen die dat tempo bijhouden en er volop aan meedoen en een groep voor 

wie het allemaal te snel gaat en te veel wordt.  

Een parallel lopende trend is de negatieve houding jegens de overheid. Op verjaardagen, op 

Facebook en Twitter, op inspraakbijeenkomsten, bij gesprekken over de heg en bij de voetbal: de 

gemeente (in ons geval) heeft het altijd gedaan. Dat is lastig communiceren, want we staan bij 

voorbaat al met 1-0 achter. De al eerder geconstateerde verschillende rollen en petten die we als 

gemeente hebben, zijn hierbij een complicerende factor. De beleidsambtenaar die in een 

participatietraject op gelijkwaardig niveau overlegt met omwonenden, heeft last van de BOA die de 

dag ervoor een boete heeft opgelegd aan een van de deelnemers, bij wijze van spreken.  En de 

bijstandsgerechtigde die de gemeentelijke consulent uitscheldt vanwege de korting op zijn uitkering 

omdat hij inkomsten had verzwegen, realiseert zich echt niet dat deze ambtenaar slechts rijksbeleid 

uitvoert. 
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Wat betekent dit alles voor de communicatie van de gemeente Hellendoorn? 

 De omvang van onze lokale samenleving, de betrokkenheid van een groot deel van onze 

inwoners en de mentaliteit vragen om een laagdrempelige, sobere en open benadering. Dat 

wil zeggen: niet te veel toeters en bellen, goed luisteren en waar mogelijk veel ruimte voor 

dialoog en/of inbreng.  

 De verschillende rollen die we vervullen, vragen om maatwerk en flexibiliteit. Maar ook om 

een duidelijke richting, een rode draad. Zodat onze communicatie eenduidig en herkenbaar 

is. Die rode draad is: respectvol en eerlijk. En dat houdt ook in: doe wat je zegt, kom je 

afspraken na, doe je beloften gestand.  

 DW けﾆ;ﾐデWﾉｷﾐｪげ ｷﾐ ﾗﾐ┣W ﾏ;ﾐｷWヴ ┗;ﾐ ┘WヴﾆWﾐ ふ┗;ﾐ け┣ﾗヴｪWﾐ ┗ﾗﾗヴげ ﾐ;;ヴ け┣ﾗヴｪWﾐ S;デげぶ ┗Wヴｪデ 
duidelijke, helder geformuleerde en goed vindbare informatie. Daarnaast vraagt het om veel 

ruimte voor eigen inbreng en initiatief. De communicatie zal deels ook gericht zijn op het 

bevorderen van eigen initiatief en op meedoen in de samenleving. In dit opzicht is het goed 

in de gaten te houden wat er speelt, waar de behoeften en de knelpunten liggen: goed 

luisteren en informatie van buiten naar binnen brengen. Communiceren wordt in die zin 

steeds minder een kwestie van zenden, maar steeds meer van verbinden. 

 De veelheid aan en snelheid en vluchtigheid van informatie vragen  om verschillende, elkaar 

aanvullende, reacties:   

 

 Deels proberen we daarin mee te gaan. Dat doen we door zo snel mogelijk te 

communiceren: tijdig reageren op brieven, actuele berichten plaatsen op onze website en 

sociale media (we zijn actief op Facebook en Twitter, zie ook de bijlage over sociale media) 

en, indien nodig, snel reageren op persvragen en berichten op sociale media.  

 

 Aan de andere kant is snelheid niet de enige richtlijn en graadmeter: kwaliteit is ook 

een belangrijke. Bovendien zijn we er ook voor die inwoners die niet goed met die 

informatiedruk om kunnen gaan. Om die reden hebben we onze informatievoorziening niet 

alleen gedigitaliseerd en zullen we dat ook in de (nabije) toekomst nog niet doen. 

Uitgangspunt daarbij is dat iedereen zoveel mogelijk mee moet kunnen doen, ook degenen 

die het tempo van onze snelle informatiemaatschappij niet helemaal kunnen bijbenen, maar 

wel betrokken willen blijven.  

 

 De negatieve grondhouding tegenover de overheid is iets om in het achterhoofd te houden, 

niet iets om ons al te zeer door te laten belemmeren. Pochen over wat we allemaal zo 

fantastisch doen, is in dit opzicht wel af te raden. Dat past ook niet bij de gemiddelde 

mentaliteit in dit deel van het land. Een ronkende toon met veel adjectieven en 

superlatieven is evenmin op zijn plaats. Wel: feitelijk blijven, duidelijk informeren, de context 

uitleggen, correct en vriendelijk blijven, zowel in onze schriftelijke als mondelinge 

communicatie. 
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Van zenden naar verbinden 
Alle genoemde trends en ontwikkelingen tonen de noodzaak van burger- en 

overheidsparticipatie aan. Wanneer de overheid terugtreedt, de inwoners steeds 

mondiger en beter geïnformeerd worden en steeds minder aannemen en accepteren 

van de overheid, ligt het voor de hand dat er meer ruimte wordt gegeven aan 

inbreng en eigen initiatieven van inwoners. Dat vraagt van ambtenaren een open, 

meedenkende houding, met oog en oor voor de behoeften en mogelijkheden van de 

betreffende inwoners en een bereidheid om zich in te spannen om gezamenlijk 

dingen tot stand te brengen. WW ｪ;;ﾐ ゲデWWSゲ ﾏｷﾐSWヴ け┣WﾐSWﾐげが ﾏ;;ヴ ﾏWWヴ 
け┗WヴHｷﾐSWﾐげく Het mooie is: als we dat goed doen, kan dat tot gevolg hebben dat de 

negatieve houding t.o.v. de gemeente minder negatief of zelfs positief wordt (in 

ｷWSWヴ ｪW┗;ﾉ デﾗデ SW ┗ﾗﾉｪWﾐSW ヮ;ヴﾆWWヴHﾗWデWぐぶく  
 

 

Wat willen we* bereiken met onze communicatie? 

Communicatie is bedoeld om het werk van de gemeente te ondersteunen. Met het oog daarop zijn 

de doelstellingen van onze inzet, tegen de hierboven geschetste achtergrond:  

 

Informeren en verantwoorden 

 Inwoners goed en tijdig informeren, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en wat 

zij van de gemeente kunnen verwachten. Bovendien moeten we als overheid verantwoorden 

wat we hebben gedaan en waarom. 

Luisteren, kijken, terugkoppelen 

Luisteren en kijken naar wat er speelt in de Hellendoornse samenleving en dat terugkoppelen 

(van buiten naar binnen), zodat we onze aanpak (zowel inhoud als communicatie) zo nodig 

kunnen aanpassen (van binnen naar buiten) . 

Begrip en draagvlak bevorderen 

Wederzijds begrip en draagvlak bevorderen, zodat we de gemeente haar  verschillende taken 

en rollen beter kan uitoefenen, inwoners zich gehoord voelen en de samenwerking tussen 

inwoners en gemeente soepeler verloopt. 

Betrokkenheid en participatie bevorderen 

Betrokkenheid en participatie van inwoners bevorderen, zodat ze hun eigen 

verantwoordelijkheden (kunnen) nemen en hun eigen leven vorm en inhoud kunnen geven. 
 

ゅMWデ さ┘Wざ worden hier de mensen bedoeld die zich binnen de gemeente met communicatie bezighouden. 

Wat doen we daarvoor?  

Om deze doelen te bereiken, beschikken we over een scala aan middelen, methodes en 

instrumenten.  

Om te informeren en te verantwoorden:  

Persberichten- en toelichtingen, brieven, (papieren en digitale) gemeentegids, website, sociale 

media, gemeentelijke advertentiepagina, brochures en folders, informatie- en inloopbijeenkomsten, 

nieuwsbrieven. 
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Om te luisteren, te kijken, terug te koppelen: 

Bijhouden en monitoren van (sociale) media (zie ook bijlage over sociale media), bijwonen van 

informatie- en inloopbijeenkomsten, burgerpanel onderzoeken, plaatsnemen in interne 

projectgroepen, advies uitbrengen aan beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuur. 

Om begrip en draagvlak te bevorderen: 

Informatie- en inloopbijeenkomsten, brieven, klankbordgroepen, participatietrajecten,  positioneren 

van bestuurders, plaatsnemen in interne projectgroepen, sociale media, advies uitbrengen aan 

beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuur. 

Om betrokkenheid en participatie te bevorderen:  

Klankbordgroepen, participatietrajecten, interne overheidsparticipatietrainingen, sociale media,  

advies uitbrengen aan beleidsmedewerkers, leidinggevenden en bestuur, positioneren van 

bestuurders. 

Bij alles geldt: de unit Communicatie adviseert (gevraagd en ongevraagd), ondersteunt bij de 

uitvoering en voert - waar mogelijk en wenselijk-  zelf uit. 

En ook nogｱｱ. 
De hierboven beschreven communicatie is gericht op het dagelijkse werk van de gemeente en 

primair bedoeld voor de Hellendoornse inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en 

verenigingen. Plus deels, in voorkomende gevallen, ook voor de gemeentelijke relaties en partners 

buiten de gemeente.  

Daarnaast is er ook に maar in mindere mate en frequentie -  behoefte aan centrale interne 

communicatie, crisiscommunicatie, corporate communicatie en raadscommunicatie. Ook daarvoor 

zetten we een aantal middelen, methoden en instrumenten in. 

Centrale interne communicatie 

M;;ﾐSWﾉｷﾃﾆゲW Sｷｪｷデ;ﾉW ﾐｷW┌┘ゲHヴｷWa HWﾉﾉWﾐSﾗﾗヴﾐ AIデ┌WWﾉ ふﾗヮ ヮ;ヮｷWヴ ┗WヴゲヮヴWｷS ┗ﾗﾗヴ SW IﾗﾉﾉWｪ;げゲ ┣ﾗﾐSWヴ 
eigen pc op de werkplek), intranet (HINT), medewerkersportaal, personeelsblad GoedGemeend (3x 

per jaar),  centrale mails, personeelsbijeenkomsten, inloopbijeenkomsten, Stamtafels 

(meedenksessies). 

Crisiscommunicatie 

Vanaf GRIP 3 (incident met bovenlokale uitstraling) is dat georganiseerd in het verband van de 

Veiligheidsregio Twente en is er sprake van inzet van getrainde professionals uit de regio (twee 

Hellendoornse adviseurs draaien ook mee in die pool). Van grip 0 tot en met GRIP 2 gebeurt dat in 

overleg met de hulpdiensten vanuit de gemeente en/of het COPI. Middelen: weblog, lijsten met 

vragen en antwoorden, sociale media, persverklaringen, persbijeenkomsten, monitoren van 

(sociale)media, informatiebijeenkomsten. 

Corporate communicatie (het positioneren van de organisatie) 

Persberichten en にcontacten, brochures, website, huisstijl, sociale media, voorwoorden, speeches, 

ontvangsten, representatie.  Het doel van corporate communicatie is het representeren en 

positioneren van de organisatie en van de gemeente, met als achterliggende doelstelling het 

bevorderen van goede contacten met al onze relaties, in brede zin. 
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Dit is echter wat anders dan marketingcommunicatie of citymarketing. Die kan wel worden ingezet 

om bepaalde sectoren van onze gemeente te promoten, met meer werkgelegenheid, een bruisend 

centrum en een bloeiend bedrijfsleven als doel. Dit valt echter buiten de competenties en capaciteit 

van de unit Communicatie. Uiteraard kunnen wij hierover binnen onze mogelijkheden wel 

meedenken en adviseren. 

Het college speelt een belangrijke rol in de representatie en het positioneren van de organisatie: 

burgemeester en wethouders zijn ons gezicht naar buiten.  Zij dragen de gemeentelijke visie uit en 

kleuren dat op persoonlijke wijze in, bijvoorbeeld tijdens debatten in commissie en raad, tijdens 

interviews, bezoeken en officiële momenten. De unit Communicatie adviseert het college daar 

gevraagd en ongevraagd over en ondersteunt hier bij.  

Raadscommunicatie 

Redigeren van raadsvoorstellen, raadsinformatie in gemeentegids, ondersteuning bij bijeenkomsten 

en bezoeken, ondersteuning bij (ontwikkelen en uitvoeren van) meer naar buiten gerichte werkwijze 

van de raad, andere voorkomende werkzaamheden, dit alles in nauw overleg met raadsleden en 

griffie.  

Perscontacten  

De interne afspraken rondom perscontacten zijn helder: álle perscontacten lopen via de unit 

Communicatie. Medewerkers die een journalist aan de lijn krijgen, verbinden door naar de unit 

Communicatie. Bij afwezigheid verzoeken ze terug te bellen. Dit is een vastgelegde richtlijn, waaraan 

iedereen, uit alle lagen van de organisatie, gehouden is. De belangrijkste reden hiervoor is, dat het 

van belang is dat de gemeente eenduidig, deskundig en gecoördineerd communiceert. Wanneer dat 

niet gebeurt, kan dat negatieve effecten hebben op het werk van de gemeente en op de 

doelstellingen die ze probeert te bereiken. 

  



Augustus 2014,  unit Communicatieぎ さMeer verbinden, minder zendenざ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷWHWﾉWｷSゲヮﾉ;ﾐ 
2015-2018 (14INT04087) 

2. Accenten voor de komende periode  

Het gros van de beschreven werkzaamheden vindt plaats in een werkritme dat wordt bepaald door 

de vergadercyclus van directie, college, commissies en raad, door de dynamiek van de projecten of 

door incidenten in pers of samenleving. Door de jaren heen is daarin niet zoveel veranderd. De 

veranderingen die wel plaatsvinden, ontstaan door de hiervóór geschetste maatschappelijke trends 

en ontwikkelingen. Die vragen om flexibiliteit, geregelde reflectie op het eigen handelen en waar 

nodig een verschuiving of aanscherping van accenten en aandachtspunten.   

Voortvloeiend uit de in dit plan geschetste ontwikkelingen zien we voor de komende vier jaar drie 

aandachtspunten voor de communicatie van de gemeente Hellendoorn: 

 

- Inbedden van sociale media in de organisatie 

- Verbeteren van de kwaliteit van de schriftelijke communicatie met inwoners 

- Burger- en overheidsparticipatie 

Deze accenten passen naadloos bij het motto Meer verbinden, minder zenden: ze hebben de relatie 

met  inwoners/bedrijven/organisaties als vertrekpunt. Daarnaast vergen ze alle drie reflectie op de 

positie van en het eigen handelen als gemeente. In die zin leggen ze al bij voorbaat een verbinding 

tussen de gemeente en haar doelgroep(en).   

 

Inbedden van sociale media in onze organisatie  

 

Sociale media zijn een nuttige aanvulling op ons arsenaal aan communicatiemiddelen, in te zetten 

voor verschillende van de genoemde communicatiedoelen.  Maar ook een middel dat alertheid 

vereist en soms arbeidsintensief kan zijn, vooral als we zelf onderwerp van gesprek worden en we 

moeten afwegen of we moeten reageren en zo ja, hoe. In het najaar van 2014 krijgen we de 

beschikking over een goede sociale media monitor, waardoor we beter in staat zijn om de sociale 

media te scannen en daar voor ons nuttige informatie uit te halen. Dit levert veel op, maar kost ook 

de nodige tijd en inzet. De unit Communicatie heeft daarbij de medewerking en mogelijk ook 

ondersteuning nodig vanuit andere teams.  

Voorstel:  

Een kleine pool vormen van medewerkers van de verschillende teams en afdelingen die dit 

beurtelings doen. (bij aanschaf van de Tool hoort een training). Naast medewerkers van de unit 

Communicatie zouden dit de webmaster, medewerkers van de griffie,  en 

frontofficemedewerkers/consulenten kunnen zijn. In aanvulling daarop zijn er mensen nodig 

(bijvoorbeeld opzichters van de buitendienst) die voor de juiste informatie zorgen. Met andere 

woorden: medewerkers van de teams die betrokken zijn bij het werk waar het op sociale media 

geregeld over gaat. Naast de werkspreiding, is een voordeel van de voorgestelde werkwijze dat het 

besef (nog meer) さｷﾐS;;ﾉデざ dat communicatie niet alleen iets is van de unit communicatie, maar een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard moet een en ander wel praktisch in te passen zijn.  
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Uit deze werkwijze vloeit voort dat er een richtlijn komt, wie waarvoor verantwoordelijk is, binnen 

hoeveel tijd een melding/vraag beantwoord moet worden etc. De unit Communicatie zal deze 

richtlijn iﾐ ｴWデ ﾐ;ﾃ;;ヴ ┗;ﾐ ヲヰヱヴ ﾗヮゲデWﾉﾉWﾐが ｷﾐ ﾗ┗WヴﾉWｪ ﾏWデ デW;ﾏゲっIﾗﾉﾉWｪ;げゲ SｷW ｴｷWヴ een rol in 

willen/kunnen spelen. Voor nadere uitwerking en voorstellen, zie de bijlage over sociale media.  

Verbeteren van de kwaliteit van de schriftelijke communicatie met onze inwoners 
Een brief van de gemeente aan een inwoner moet niet alleen goed zijn wat betreft inhoud, 

duidelijkheid en taalgebruik, maar ook respectvol, vriendelijk en eerlijk van toon zijn. Om de 

volgende redenen:  

 Wij zijn er voor onze inwoners, niet andersom. 

 Een brief ploft op de deurmat en dringt daarmee binnen in de privésfeer van onze inwoners 

 Een brief van de overheid kan op zich al als een mogelijke dreiging worden ervaren, veel  

mensen vinden het heel vervelend om formele brieven te krijgen. 

 We hebben (in het algemeen gesproken) belang bij een goede verhouding met onze 

inwoners. 

 We hebben er belang bij dat de boodschap goed overkomt, zonder ruis op de lijn. 

 

Veel brieven die de gemeente verstuurt, bevatten veel (juridisch) jargon en verhullende taal, 

waardoor ze niet alleen moeilijk te begrijpen zijn, maar ook intimiderend kunnen overkomen. Ze zijn 

daarnaast dikwijls opgesteld vanuit de blik en positie van de inhoudelijk deskundige en niet vanuit de 

ontvanger.  Dat kan beter. Sterker nog, dat moet beter: goede brieven kunnen namelijk een klein, 

alledaags instrument zijn om zowat alle communicatiedoelstellingen in één klap te bereiken: 

informeren, begrip bevorderen en betrokkenheid stimuleren. Kleine inspanning, groot effect. De unit 

communicatie redigeert weliswaar al heel wat brieven, maar het gros van de brieven die namens de 

gemeente de deur uitgaan, gaat ongezien de deur uit. Dat kan ook niet anders, het zijn er te veel. En 

dus moeten in principe alle medewerkers zelfstandig goede brieven kunnen schrijven.  

Voorstel:  

Alle medewerkers die geregeld brieven naar inwoners sturen (incl. beschikkingen etc.) bijscholen in 

het schrijven van goede brieven  (en e-mails). Essentiële onderdelen van de bijscholing zijn:  

1.zich verplaatsen in de ontvanger  

2.het onderscheiden van de verschillende rollen die de gemeente vervult (vanuit welke rol schrijf ik 

deze brief en welke toon hoort hierbij?) 

3. en vervolgens het hanteren van passende bewoordingen. 

 Afhankelijk van aantal deelnemers, planning, tijdsinvestering en werkdruk, wordt deze training 

verzorgd door een extern bureau of door onszelf.  Vanwege het belang voor de hele organisatie is 

het voorstel deze training onderdeel te laten zijn van het centrale/clusteropleidingsprogramma voor 

2016. Uiteraard sluit de inhoud aan bij andereen voorgaande trainingen. Daarnaast moet er sprake 

zijn van maatwerk (afdeling, ervaring etc.)  

Burger- en overheidsparticipatie 

Inmiddels is onze organisatie er goeddeels van doordrongen: goed beleid maken en uitvoeren kan 

niet zonder participatie van de mensen voor wie we werken: onze inwoners. Afhankelijk, uiteraard, 
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van het soort beleid en uitvoering (zie ook de passage over de verschillende rollen van de gemeente). 

Niet voor niets bevatten de sjablonen voor raadsvoorstellen standaard het kopje Burger- en 

overheidsparticipatie. Ook het feit dat steeds meer beleidsstukken integraal tot stand komen, met 

ｷﾐHヴWﾐｪ ┗;ﾐ ;ﾐSWヴW IﾗﾉﾉWｪ;げゲ Wﾐ W┝デWヴﾐWﾐが ｷゲ S;;ヴ WWﾐ HWﾉ;ﾐｪヴｷﾃﾆ ゲｷｪﾐ;;ﾉ ┗;ﾐく  

Overheidsparticipatie staat nog wat meer in de kinderschoenen dan burgerparticipatie, die inmiddels 

goed is ontwikkeld. Overheidsparticipatie vergt nóg meer inleven, loslaten, creativiteit en lef dan 

burgerparticipatie.  Om die reden wordt inmiddels de derde groep medewerkers intern getraind in 

overheidsparticipatie. Het is van belang voor de voortdurende ontwikkeling van de organisatie als 

moderne, flexibele lokale overheid, dat we daarmee verder gaan. Dat is uiteraard niet alleen en zelfs 

niet in eerste instantie de verantwoordelijkheid en taak van de unit  Communicatie, maar het 

dagelijkse werk van de unit  is daar wel sterk mee verbonden, vandaar de aandacht daarvoor op deze 

plaats.  

Voorstel: 

De keuze voor participatie, zoals sprekend uit de strategische visie en het coalitieakkoord - vraagt van 

alle regionen binnen de organisatie het besef dat een keuze voor participatie binnen een project of 

beleidsaanpak geen vrijblijvende is. Dat kan op gespannen voet staan met de noodzaak tot 

bezuinigen.  De unit Communicatie zal dan ook  de komende jaren in haar (gevraagde en 

ongevraagde) adviezen en uitvoering voortdurend oog houden voor de eventuele noodzaak en/of 

(on)mogelijkheden van participatie en de consequenties daarvan, zo mogelijk nog meer dan in 

voorgaande jaren.  
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3. Organisatie 

Wie doet wat? 

Zoals communicatie ondersteunend is aan het inhoudelijke werk van de gemeente, zo is de unit 

Communicatie ondersteunend aan de gemeentelijke organisatie. De drie medewerkers (3,0 fte) van 

de unit brengen (gevraagd en ongevraagd) advies uit op alle niveaus en nemen ook uitvoerende 

taken voor hun rekening. Ze worden bij voorkeur vanaf het begin bij een project of traject betrokken, 

omdat betrokkenheid bij de inhoud de kwaliteit van de advisering en uitvoering vaak ten goede 

komt. Het initiatief voor de communicatie en de verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de 

vakafdeling; de unit Communicatie kan onmogelijk van alle teams weten wat er wanneer speelt en 

wat de communicatiebehoefte en にaanleiding is. Laat onverlet dat de unit het initiatief kan nemen, 

als ze wel op de hoogte is. Alle publieke uitingen worden in principe ter goedkeuring voorgelegd aan 

de vakafdeling en de verantwoordelijk bestuurder; de directeur en de burgemeester worden 

geïnformeerd via een cc.  

Het beheer van de website valt onder de webmaster (team I&F), een adviseur van Communicatie 

maakt wel deel uit van de centrale webredactie en de unit Communicatie heeft rechtstreeks toegang 

tot de site voor het plaatsen van berichten. De sociale media vallen onder het beheer van de unit 

Communicatie, met ondersteuning van de webmaster en de repro.   

Op het vlak van (digitale) dienstverlening, website en sociale media is er enige overlap te bespeuren 

tussen  de werkterreinen van I&F en Communicatie. De lead  op het gebied van digitale 

dienstverlening en website ligt bij I&F, Communicatie adviseert en ondersteunt.  Om die redenen 

wordt er in dit beleidsplan niet dieper ingegaan op ontwikkelingen dienaangaande.  

Hoeveel kost dat? 

DW ┌ﾐｷデ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷW ｴWWaデ ヮWヴ ﾃ;;ヴ オΒヱくヶヴヶ デWヴ HWゲIｴｷﾆﾆｷﾐｪく HWデ ﾉWW┌wendeel daarvan (オ65.643) is 

begroot voor publieks- en persvoorlichtingく オΓくヲヵヱ ｷゲ ﾃ;;ヴﾉｷﾃﾆゲ HWゲIｴｷﾆH;;ヴ ┗ﾗﾗヴ ヮヴﾗﾏﾗデｷW Wﾐ P‘-

;Iデｷ┗ｷデWｷデWﾐ ふCﾗヴヮﾗヴ;デW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷWぶく Vﾗﾗヴ ｷﾐデWヴﾐW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷW ｷゲ オヶくΑヵヲ HWｪヴﾗﾗデく  
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Bijlage 1 

Memo: Wat kan de gemeente met sociale media? 
In deze memo zetten we een aantal zaken op een rij, met als doel in beeld te brengen wat er nodig 

is om op een zinnige, effectieve en beheersbare manier sociale media te gebruiken. Daarnaast 

doen we een aantal voorstellen.  Deze memo wordt aangeboden als uitwerking  van een van de 

drie accenten in het Communicatiebeleidsplan 2015-2018, nl. het inbedden van sociale media in 

onze organisatie. 

Sociale media zijn niet meer weg te denken. We hebben er iedere dag mee te maken, ook als 

gemeente. Inwoners discussiëren met elkaar, stellen vragen, klagen via Twitter en Facebook of 

kaarten problemen aan. Sociale media zijn soms lastig: er komen veel ongenuanceerde oordelen en 

beschuldigingen voorbij waarvan we vaak niet weten wat we ermee moeten. Bovendien is het 

redelijk oncontroleerbaar: iedereen kan met jouw berichten doen wat-ie wil. Tegelijkertijd bieden 

sociale media ook kansen: het is een korte en directe lijn naar inwoners, een snelle manier van 

informeren en communiceren en een manier om bij te houden wat er leeft in de samenleving.  

Deze democratische communicatiekanalen zijn haast niet centraal te besturen door alleen de unit 

Communicatie: goed monitoren en adequaat reageren kunnen tijdrovend zijn. Tegelijkertijd kunnen 

de gevolgen van een reactie of melding op sociale media die de plank misslaat qua toon, inhoud of 

timing groot zijn en nog meer tijd kosten. Daarom zullen we ook zorgvuldig moeten kijken naar wie 

waarvoor verantwoordelijk is. 

In het hierna volgende passeren de volgende onderwerpen de revue: 

 

1. De inzet van sociale media: doel, doelgroepen en instrumenten  

2. Monitoring en webcare: wie doet wat? 

3. Onderzoek: sociale media in Hellendoorn 

 

 

1. De inzet van sociale media: doel, doelgroepen en instrumenten  

De grote kracht van sociale media zit in met name twee dingen: snelheid en interactiviteit. Het gaat 

erom daar gebruik van te maken bij de communicatie met onze inwoners. Het uitgangspunt van onze 

communicatie is het dagelijks werk van de gemeente en het belang van de inwoners daarbij. Zo 

verleent de gemeente op veel terreinen diensten aan haar inwoners. Daarnaast probeert de 

gemeente haar inwoners te stimuleren en te faciliteren om mee te doen in de samenleving 

(participatie). Tot slot willen we onze inwoners informeren over alles wat we doen en wat er aan 

mogelijkheden, rechten en plichten bestaat binnen onze gemeente.  

Sociale media spelen al een belangrijke rol binnen de crisiscommunicatie. Zo speelde Twitter een 

belangrijke rol in de communicatie over het ontmantelen van de explosieven bij het Combiplan in 

2013. Omdat we crisiscommunicatie doorgaans in regionaal verband oppakken en daar al beleid en 

uitvoering voor  is, laten we deze tak van sport hier verder grotendeels buiten beschouwing.   
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Tijdens de Stamtafel (interne brainstormbijeenkomst) die we hebben georganiseerd over de 

(on)mogelijkheden van sociale media voor de gemeente, hebben we de volgende drie vragen 

voorgelegd:  

 

A. Hoe kunnen we sociale media inzetten om onze inwoners adequaat te informeren? 

B. Hoe kunnen sociale media ons helpen bij onze dienstverlening naar onze inwoners/bedrijven 

toe? 

C. Hoe kunnen we sociale media inzetten als middel om de participatie van onze inwoners bij de 

samenleving te vergroten? 

 

De inbreng van medewerkers uit alle lagen en afdelingen van onze organisatie leverde voldoende 

handvatten op om voorstellen en ideeën te formuleren over het gebruik van sociale media. In het 

hieronder volgende overzicht zijn die nader uitgewerkt.  

 

Ad A: Hoe kunnen we sociale media inzetten om mensen adequaat te informeren? 

Doel: Inwoners snel en adequaat informeren, via meerdere kanalen, op verschillende manieren, 

meer doelgroepen bereiken 

Doelgroepen: gebruikers van Twitter en Facebook, bezitters van een smartphone 

Instrumenten/middelen: 

- Aanvullend op reguliere media:  

 persberichten via Twitter en Facebook, leven in Nijverdal App 

 

- Op zichzelf staand: 

  

 aankondigingen, waarschuwingen via Twitter en Facebook (bijv. wegomleidingen, 

kapotte straatverlichting, inloopbijeenkomsten, raadsvergaderingen),  

 Facebookpagina gemeenteraad (i.s.m. met griffie) 

 aﾗデﾗげゲ ふF;IWHﾗﾗﾆぶ 
 project-F;IWHﾗﾗﾆヮ;ｪｷﾐ;げゲが  
 omgevingsalert app,  

 sms-bom 

 leven in Nijverdal App 

- Reagerend:  

 op vragen en opmerkingen via Twitter en Facebook 

 

Door wie: 

- PWヴゲHWヴｷIｴデWﾐっaﾗデﾗげゲ  
 unit Communicatie 

- Aankondigingen, waarschuwingen:  

 verantwoordelijke per team/unit communicatie (ev. eindredactie) 

- Reacties:  

 verantwoordelijke per team/unit communicatie (ev. eindredactie) 

 

Nodig: 
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- Richtlijn/protocol opstellen:wie en  wat doen we wel en niet met sociale media, hoe snel en 

hoe reageren we, waar reageren.we wel en niet op? (bijvoorbeeld: niet reageren op 

meningen, wel op feitelijke onjuistheden, wel antwoorden op vragen, meldingen doorzetten 

naar de meldlijn)   

- Per cluster of team een verantwoordelijke aanwijzen die de sociale media voor zijn haar 

vakgebied beheert, in overleg met de unit Communicatie (zie ook paragraaf over monitoring 

en webcare) 

- Werkafspraken maken over het dagelijks beheer van de sociale media (idem) 

- Periodiek monitoren van de inzet en het beheer van sociale media 

- Technische ondersteuning webmaster/ict 

- Begeleiding/training bij het efficiënt inzetten en inrichten van Facebook 

 

Techniek/software 

- Twitteraccount (aanwezig) 

- Monitoringprogramma (Binnenkort aanwezig, aan te schaffen in VRT-verband 

- Facebookaccount (aanwezig sinds eind april) 

- Eventueel: I-pads, Smartphones (nog niet standaard) 

- Omgevingsalert app (nog uitzoeken) 

- Sms-bom (nog uitzoeken) 

 

 

 

Ad B. Hoe kunnen sociale media ons helpen bij onze dienstverlening naar onze inwoners/bedrijven 

toe? 

 

Doel: Dienstverlening verbeteren en uitbreiden d.m.v. sociale media 

 

Wat inzetten 

- Luisterend oor:  

 Meldpunt inrichten op Facebook voor meldingen/klachten/vragen openbare ruimte 

ev. met koppeling naar MOR/medewerkersportaal/website (is gebeurd, juni 2014) 

 Door middel van monitoring kunnen klachten die niet rechtstreeks worden 

ingediend, worden opgespoord en behandeld. Bijvoorbeeld iemand zet een foto van 

een omgewaaide boom of een onhandig geplaatst bord op Twitter, wij detecteren 

dat, melden het, en de klacht kan worden opgelost.  

 Vragen aan de gemeente kunnen ook via Facebook of Twitter worden gesteld en niet 

alleen via de mail.  

 

Wie:  

Zie paragraaf over monitoring en webcare 

 

Nodig: 

Afspraken over monitoring, doorkoppelen van vragen, afspraken over antwoorden en 

verantwoordlijkheden, taakverdeling. 

 

Techniek/software 

Algemeen Facebookaccount 

Monitoring en webcaretool (zie paragraaf daarover) 
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Ad C. Hoe kunnen we sociale media inzetten als middel om de participatie van onze inwoners bij 

de samenleving te vergroten? 

 

Doel: Betrokkenheid mensen met lokale samenleving vergroten, aanzetten tot initiatieven, meningen 

peilen en omzetten in voorstellen/acties/beleid. Dit sluit aan bij ontwikkeling van de 

participatiesamenleving en bij het uitgangspunt Overheidsparticipatie, dat een van de pijlers is van 

de Hellendoornse manier van werken. 

 

Wat inzetten 

- Facebookpagina (algemeen account van de gemeente en ゲヮWIｷaｷWﾆW ヮ;ｪｷﾐ;げゲ ┗ﾗﾗヴ 
projecten/onderwerpen) 

- Polls via Facebook/Twitter/website 

- Facebookpagina voor de gemeenteraad 

- Digitale initiatievenkaart upgraden en actiever en breder inzetten (ook door 

beleidsmedewerkers)  

- YouTubekanaal beschikbaar stellen voor filmpjes over initiatieven uit de samenleving, te 

sturen door inwoners en te plaatsen op de Facebookpagina of bij de initiatievenkaart. 

 

Wie 

- Unit Communicatie/webmaster/inhoudelijk beleidsmedewerkers/griffie 

- Ev. in samenwerking met Stichting De Welle/Woningstichting/HellendoornSamen e.a. 

 

Nodig 

- Goede afspraken over beheer/tijdsinvestering 

- Samenwerking en afspraken met Stichting De Welle/Woningstichting/HellendoornSamen 

- Upgraden van de initiatievenkaart 

- Campagne rondom de initiatievenkaart 

- Facebookpagina 

- Beschikbaar stellen/openen van een Youtubeaccount 

 

2. Monitoring en webcare: wie doet wat? 

 

Berichten op sociale media roepen reacties op. Zowel de reacties die we zelf plaatsen, als de 

berichten die anderen over ons plaatsen. Het is goed om te weten wat er gezegd wordt, zodat we 

misverstanden uit de wereld kunnen helpen, mensen van de goede informatie kunnen voorzien en zo 

nodig escalatie kunnen voorkomen. In tijden van crisis is dat zelfs essentieel, omdat geruchten dan 

een eigen leven kunnen gaan leiden en de crisis kunnen verdiepen. Maar ook in het dagelijkse leven 

is het monitoren van (sociale) media een nuttig middel om in te kunnen spelen op de 

informatiebehoefte van onze inwoners. 

In Veiligheidsregio verband schaffen de Twentse gemeentes dit jaar een tool daarvoor aan. Met deze 

tool kunnen we de (sociale)media volgen, op specifieke termen zoeken en zo relevante informatie 

zoeken en filteren. De tool biedt onder meer ook de mogelijkheid om vragen en klachten van 
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inwoners te verzamelen c.q. te onderscheppen en te beantwoorden. Op deze manier worden sociale 

media een extra dienstverleningskanaal.  

Dit levert veel op, maar kost ook de nodige tijd en inzet. Om dit goed te doen, is het voorstel een 

pool te vormen van medewerkers van de verschillende teams en afdelingen die dit beurtelings een 

paar keer per dag doen (bij aanschaf van de Tool hoort een training). Naast medewerkers van de unit 

Communicatie zouden dit de webmaster, medewerkers van de griffie en 

frontofficemedewerkers/consulenten kunnen zijn. Daar hoort bij dat er een richtlijn komt, wie 

waarvoor verantwoordelijk is, binnen hoeveel tijd een melding/vraag beantwoord moet worden etc.  

(zie ook onder A) 

 

 Onderzoek: sociale media in Hellendoorn 

 

Om sociale media doeltreffend in te kunnen zetten, is het goed te weten wie sociale media 

gebruiken, waarvoor sociale media worden gebruikt, welke sociale media worden gebruikt en in het 

algemeen, welke informatiebehoefte er is onder de inwoners van de gemeente Hellendoorn via 

welke communicatiekanalen.  Tussen april en november doet vierdejaarsstudent Communicatie Loek 

Bouhuijzen daar onderzoek naar. Uit dat onderzoek vloeit een advies voort voor een gerichte en 

doeltreffende inzet van sociale media voor de gemeente Hellendoorn. 

Omdat de uitkomsten van dat onderzoek pas in het najaar worden verwacht en we niet zo lang 

wilden wachten, hebben we vast een aantal stappen gezet. We wilden niet zo lang wachten om een 

aantal redenen: 

- Over niet al te lange tijd komt de regionaal ingekochte mediamonitoringstool beschikbaar, 

die zal dan worden ingevoerd. Daar hoort een manier van werken bij die we dan uitgerold 

moeten hebben. 

- De Facebookpagina Leven in Nijverdal genereert veel reacties, waar we soms op 

willen/moeten reageren. Dat kan alleen met een gemeentelijke Facebookpagina. 

- Het nieuwe college ziet voor sociale media een rol weggelegd bij het bevorderen van de 

maatschappelijke participatie.  

- De communicatie rondom de decentralisaties begint intussen vorm te krijgen. Sociale media 

kunnen daar ook een rol in spelen.  

 

Stappen die we hebben gezet c.q. binnenkort gaan zetten: 

 

- Het inrichten en vormgeven van een gemeentelijke Facebookpagina (gerealiseerd: april 

2014, loopt goed: 1016 volgers eind augustus, dat is veel in vergelijking met andere 

gemeenten).  

- In overleg met de griffie (en wellicht op iets langere termijn): het maken van een 

Facebookpagina voor de gemeenteraad. 

- Het vormen van een monitoring/ webcareteam: een groep van ca.7 mensen die beurtelings 

verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de sociale media, het uitzetten en 

beantwoorden van vragen. Deze mensen kunnen ook getraind worden daarin. Daarvoor is 

wel nodig dat dit in werkplannen wordt opgenomen. 
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- Het opstellen van een richtlijn voor het plaatsen van berichten op sociale media en het 

beantwoorden en afhandelen van vragen via sociale media. 

 

Stappen die we op langere termijn willen zetten:  

- Het upgraden en promoten van de digitale initiatievenkaart 

- Het openen van een YouTubekanaal 

 

 

Mei/Juli 2014 
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