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Waarom dit onderzoek?
ln de prahijk zíe ik vccl verschillen in hoc gemeenten hun communicatiefunctie hcbben
georganiscerd. lk wae al scn tijd hccl nicuwsgierig hoc d¡t landschap er nu ocht uítziet. lk kon
daarover geon cijfers vindcn en voerde daarom dit onderzock uit. In deze rapportage vind je de
vollediga resultaten.
Hst onderzock is uitgevocrd tuescn 20 februari en 1 april 2019. Aan het ondcrzoek deden in
toteal 154 van de 355 gemeenten mee. Een fantastisch rcsultaat, waarvoor ik alle rcspondenten
hartelilk wil bedanken!
Met de rosultaten hoop ik dat we met elkaar de discussie over'de idcalc organisatie van de
communicatieafdeling'vcel botcr kunnen voeren. Nict omdat cr oen 'onc sizc fits all'-oplossing
zou zijn, maar wel omdat wc dan bcter inzicht hebben in hos gcmccnten hun
comrnunicat¡cfunctía organiseren en welke bewcgingcn en overwcgingon wc daarin zien.
Op basis van de kwantitatieve benchmark wil ik graag çen verdicpend kwalitatief onderzoek doen
om tc onderzoeken of er ecn rclatie is tussen de formele plaats van Communicatie ¡n de
organisatie ên de positie die het tcam heeft. Veel respondenten hebben aangcgeven dat ik hen

daarvoor mag benaderen. Dus wordt vcrvolgd!

Renata Verloop
PS: Citeren uit dit onderzoek mag, mits beperkt en je deze link naar de oorspronkelijke online

þnps:Ilwww.renata

publicatie opneemt
uiteraard met bronvermelding van Renata Verloop Advies & Management.
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Representatief onderzoek onder 154 gemeenten
Het ondczoek is uitgevoerd tussen 20 februari cn 1 april 2019. Aan dit ondezoek deden in
totaal 154 gemecnten mee. Ðat is 43,4o/o van het totaal aantal gemeenten in Nederland.l
Zowel kleine als grotc cn middelgrote gemeenten vuldcn de vragenlijst in:

Hoe groot is jouw gemeente?
shared selvice voor
<

25.000

100.000 - 300.000

50.000 -'r 00.000

25.000 - 50.000

I Volgens het CBS zijn er in 2019 in totaal 355 gemeenten. Het aantal ingevulde vragenlijsten was
153. Daarvan zijn eerst de doublures verwijderd van gemeenten die de vragenlijst vaker dan 1 keer
hebben ingevuld. De overgebleven 14ô vragenlijsten hebben betrekking op 154 gemeenten, omdat
vier van de respondenten met hun team Communicatie vanuit een gezamcnlijke dienst (shared
service centre) werken voor meerdere gemeenten.
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Aantal fte's voor Communicatie gerelateerd aan
omvang gemeente
Gemecnten < 25.000 inwoncrs
Kleine gemeenten hebben minder dan 5 fte voor Communicatie. lets minder dan de helft
daarvan heefr er minder dan 3.

FTE Communicatie gemeenten < 25.000 inwoners
5-10

Een gemeente heeft ingevuld

totale afdeling waar Comm

un

610 medewerkers te hebben, maar dat is waarschiinliik de
icatie onderdeel van uitmaakt.
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Gomocnten 25.000 - 50.000 lnwonorg
Ruim de holft van dezc gemcenten hceft 3 tot 5 fte voor Communicatie. Ruim eenderde
hccft 5 tot 10 fre's ter beschikking. En een kloin dcel moet het doen met minder dan 3 fte.

FTE Communicatie gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners
Minder dan 3

5totl0
'.1,.-.

3totS

,
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Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners
Bijna driekwart van deze gemeenten heeft 5 tot 10 fte voor Communicatie. Ongeveer
eenvijfde zit wat ruimer in het jasje met 10 tot 15 fte. Er is 1 deelnemende gemeente die 15
tot 25 fte heefr en eentje die het met 3 tot 5 mensen moet doen.

FTE Commun¡catie gemeenten

met 50.000 - 100.000 inwoners

3tot5
15

tot 25

10tot15

5

tot 10
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Gcrn¡cnton 100.000 - 300.000 inwonorc
Ruim dc helft van deze gcmecntcn hecft 15 tot 25 fre voor Communicatie. Ongevcer
eenvijfde hsefr minder dan 15 fte en bijna eenderde meer dan 25 fte.

FTE Communicatie gemeenten net 100.000 - 300.000 inwoners
10

tot

l5

'15

tot 25

meer dan 25

G¡mo¡nton mot moor drn 300.000 inwonor¡
Er zijn vier grote gemeenten die aan hct ondezoek mecdedon en zij hebben allcmaal mecr
dan 25lte voor Communícatie.
Ehrrcd roryico dic workt voor m¡ordoro gcmoonton
Voor vier respondentcn geldt dat het toam Communicatie onderdçel is van ocn gozamenlijke
dienst (shared service centre) dic werkt voor meerderê gemêGntcn. De omvang van dezc
teams varieert van 5 tot 10 ftc tot meer dan 25 Íle. Dat heeft ook alles te makEn mot het
aantal gemeenten dat zij bedienen.
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Welke rollen vervult het team Communicatie in de
organisatie?
De zes rollen waar in het ondezoek naar is gevraagd zijn door Eric Goubin beschreven in

het rapport'De Nieuwe Communicatiedienst' (bron). Uit het ondezoek blijkt dat veelvan
deze rollen volgens de respondenten ook daadwerkelijk worden vervuld, waarbij die van
'realisator' het meest en die van 'bruggenbouwer' het minst.

Rollen van team Communicatie
Reel¡setor
Observator
Strateeg
Coach

Coördinator
corporate
Bruggenbouwer
Anders
(ì

jr-ì

I

iru

i
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Toelichting rollen
a

o

Strateeg
De communicatieafdeling is strategische gesprekspartner van bestuur en
management: ze bepaalt hoe communicatie helpt om de organisatiedoelen te
bereiken, en wat daarvoor prioritair moet gebeuren.
Observator
De communicatieafdeling ontwikkelt een venster op de wereld: ze monitoren in pers,
online en offline omgevingen wat speelt in de samenleving, op de eigen
werkterreinen, bij de doelgroepen.
Bruggenbouwer
De communicatieafdeling verbindt de binnen- en de buitenwereld en is zo
gangmaker en hoeder van dialoog en co-creatie.
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Coech
De communicatieafdeling is coach van medewerkers. Ze helpt de organisatie en haar
medewcrkers om ovêralte velde hun eigen communicatierol op te nemen.

Rceli¡atsr
De communicatieafdeling maak't communicatieproducten of faciliteert anderen in de
organisatie om dit doel- on doelgroepgericht en kwaliteitsvolte (laten) docn.

Coördinrtor vln corporeto eommunicetic
De communicatieafdeling vertaalt missie en visie van de organisatie naar Gen
merkbeleid cn passende huisstijl, cn maakt werk van de corporatc
communicatiekanalen.

Heeft jouw organ¡satie een duidelijke visie op

communicatie?
Bijna de helft van de gcmccntcn hcclt ccn duidelijke visie op communicatie. Bijna ecndorde
hccft die nict, mear is daar wcl mEc bczig. Esn klein decl (11,6%) hccft wol oen visic op
communicatie, maar gccft aan dat doze vcrouderd is. Slechts ccn klcin dcel (6,2%) gccfr
aan dat cr helemaalgccn visie is op communicatic.

Heeft jouw organ¡satie een duidelijke v¡sie op communicatie?
Ja
Nee, maar daar zijn

we wel mee bezig.
Nee
Ja, maar deze is
verouderd.
Anders

U

Irl

þl.i

;i

t.r

Totaal
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Welke formele plaats in de organisatie heeft het
team Communicatie?
De formele plaats van Communicatie in de organisatie verschilt nogal. Bij een op de drie
gemeenten is dat Bedrijfsvoering. Andere plaatsen die veelvoorkomen zijn Dienstverlening
(1 5,1 %), Concernstaf (1 3%) en Bestuursondersteuning (1 1,6%).
Een klein deelvan de gemeenten (6,2%) geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is,
omdat de organisatic ecn netwerkorganisatie is.

Welke formele plaats in de organisatie heeft het team
Communicatie?
Anders
Shared service centre
Ondersten¡ning en

Netwerkorganisatie/auto

Concernstaf

Dienst'rerleni

Bijde categorie'anders' (N = 16) wordt een aantal keren afdeling'Advies'genoemd, maar in
meerdere varianten: Advies, Advies en ondersteuning, Ontwikkeling en Advies, Advies en
Bedrijfsvoering, Advies & Financiën en Organisatieadvies. Andere afdelingen die worden
genoemd zijn: Afdeling Samenleving, Beleid en strategie, Algemene Zaken, Beleid en regie,
Publiekszaken en Publieksplein. Bij een gemeente valt Communicatie rechtstreeks onder de
gemeentesecretaris, bij een andere onder de directie.

G)
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Wordt een andere formele plaats overwogen?
ln bijna 70o/svan de gevallen wordt ook geen andere plek overwogen. Bij 16% van de
gemecnten wordt dit overwogen (14,4o/o van de respondenten geeft aan dit níet te weten). Er
zr¡n 24 respondenten die een toelichting geven op deze vraag. Daarin zijn een paar
richtingcn te zien (uiteraard alleen indicatief, gezien het aantal rcspondenten op deze
vraag):

o
o
o

Elestuur en directie willen Communicatie 'dichterbij' hebbcn in de concernstaf of
direct onder de gcmeentesecretaris
Communicatie bewccgtrichting Bedrijfsvoering
Communicatie bcwcegt richting Dienstverlening

Er is zelfs cên gcmcontc die ovenrveegt om Communicatie geheel uit te bcsteden, omdat de
gemcente alleen nog cen regicfunctic wil hobben.
Deze toelichting van ecn van de respondenten illustrccrt goed waarom de formcle
organisatie van hct toam Communicatie zo'n divers bccld geeft:
.Het

is een continue zoektocht in het krachtenveld van bestuursondersteuning,
b e st u u rs- e n o rg a n i s at ie st af etcete ra. "

d i e n stv e rl e n i n g,

Ook merkt Gen rcspondent op:
"Structuur (het harkje) is mindor belangrijk dan organisatie (de mensen, het doen)."
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ls Communicatie onderdeel van een groter team
met andere disciplines?
Meer dan de helft van teams (54,1o/o') is een'zelfstandig'team Communicatie. Vier op de
tien teams maakt deel uit van een groter team met andcre disciplines:

ls Communicatie onderdeel van een groter team met andere
disciplines?
anders

Ja

nge

Als Communicatie onderdeel is van een groter
team met meerdere disciplines, welke zi¡n dat
dan?
Deze vraag is door 70 respondenten beantwoord en levert een zeer divers beeld op (dat ook
niet in een afbeelding is te vatten), dat varieert van wijkregie tot toerisme en
rampenbestrijding.
De meest genoemde combinatie is die met een of meerdere van de klassieke staffuncties,
waarbij met name de combinatie met Juridische Zaken (N=26), Personeel & Organisatie
/HRM (N=25) en Financiën / Control (N=16) veelvoorkomt.
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Bij 10 gemeenten vormt Communicatie samen met Bestuursondersteuning een team. Bij
evenveel gemeenten met Elestuurssecretariaat en bij vier gemeenten met Kabinetszaken.
Bij 14 gemeenten wordt juist de combinatie gemaakt met dienstverlening I KCC I
Burgezaken / Publieksplein.

Welke functies z¡jn er binnen jouw team
Communicatie?
De meest voorkomende functies binnen de afdeling Communicatic bij dc gcmcente zijn de
klassieke functies van communicatieadviseur, communicatiemedewerker, woordvoerder en
bestuurscommunicatieadviseur. Maar or zijn ook veel functies te zien die gerelateerd zijn
aan het online domein, zoale onlinc adviseur, socialmediaspecialist, data-analist en
communitymanagcr:

Welke functies zijn er binnen jouw team Communicatie?
Co¡rvrvr<r¡
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ln de categorie 'anders' worden onder andere de volgende functies genoemd: marketeer,
adviseur city marketing, facilitator, videojournalisUcamjo, uitvoerder evenementen,
medewerker kabinetszaken, omgevingsanalist.
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Zijn bestu u rscom m u n icatieadviseu rs en
woordvoerders onderdeel van het team
Communicatie?
Woordvoerders
Bij een op de vijf gemeenten is woordvoerder geen aparte functie. Bij de gemeenten waar
dat wel het geval is makcn ze in 92o/o van dc gevallen onderdeel uit van team
Communicatie.

Zijn woordvoerders onderdeel van het team Communicatie?
kennen deze

Zijn onderdeel van een

Horen bij het team
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Bo¡tu ur¡communicatiudvi¡cur¡
Bijna 1 op de 3 gemecnton heeft geen aparte functie voor bestuurscommunicatieadviseur.
tsijde gemeenten waar dat wel het geval is maken ze in E6% van de gevallen onderdeel uit
van team Communicatic.

Zijn bestuurscommunicatieadviseurs onderdeel van het team
Communicatie?

O

Horen bij het team Cornmunicatie

O

(O

Wü

O

Zijn onderdeel yan een ander team

kennsr deze functie niet
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ls het online team onderdeel van Communicatie?
Bij een groot deel van de gemeenten is het online team geheel of deels onderdeel van
Communicatie: Bij ongeveer vier op de tien gemeenten (43,8%) is dat geheel en bij een
kwart deels. Bij een op de tien gemeenten is het online team geen onderdeelvan
Communicatie.

ls het online team onderdeel van Communicatie?
Onzr orymirrtir h¡rft

g.rr
D¡.1¡
-al

.l_

l 'l : ',
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Vecl respondentcn hebbcn sen toolichting gegeven op hoe onlinc communicatie in hun
organisatie ia georganiecerd. Uit dcze reacties (N r 48) blükt dat or vcolEamonwerking is
met het Klantcontactcentrum (KCC) of Publiekszakcn, maar dat cr vocl varianten zijn in de
vcrdeling van takcn en verantroordelijkhcdcn. Bijvoorbceld :

o
o

Communicatie beheert de social media, maar niet de wcbsitc. In het ene gevalwordt
de webcare ook door Communicatie gedaan, in het andere gevalwordt dit door
Klantcontact gedaan.
Klantcontact (KCC) / Publiekszaken / Dienstverlening doet de webcare
In sommige gevallen wordt het webcareteam bij klantcontact begeleid door
een online specialist van Communicatie
Communicatie springt bij als er'moeilijke/politieke' onderwerpen zijn of als er
een bestuurlijke reactie nodig is.
Er wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines:
Het online team is samengesteld uit medewerkers van verschillende teams
('hubconstructie')
Er wordt samengewerkt in een newsroom (of die is in ontwikkeling)

o

o

¡

o
o
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ls Communicatie verantwoordelijk voor de
webcare?
Bijna eenderde van de teams Communicatie (28,8%) is verantwoordelijk voor de webcare
Ruim de helft (56,8%) is dat deels.

ls Communicatie verantwoordelijk voor webcare?

Deels

Ook op deze vraag zijn vceltoelichtingen gogovcn (N = 77), waaruit de volgende varianten
te halen zijn:

a

o

O

Als Communicatie de webcare doet, wordt in veel gevallen aangegeven dat men
bezig is deze verantwoordelijkheid te verplaatsen naar Klantcontact.
De taken zijn verdeeld, bijvoorbeeld
o WhatsApp loopt via Klantcontact, webcare voor de overige kanalen doet
Communicatie
o Communicatie doet Facebook, Klantcontact doet Twitter
o Communicatie plaatst berichten op social media, Klantcontact doet de
webcare
Klantcontact doet de webcare:
o geheelzelfstandig
o onder regie van Communicatie
o Communicatie springt bij lastiger en politiek gevoelige zaken bij
Er is binnen de newsroom een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Contact

Wilje een persoonlijke toelichting op dit onderzock of
een workshop over dit onderwerp doen met je
(management)team? Neem dan contact met me op!
Renata Verloop
06-4631 0703
renata@renataverlooo. nl
Op renataverloop.nl vind je mecr informatic over wat
ik voor je kan bctekenen.

Wiljc op de hoogte blijvcn van dit vervolgondezoek cn andere activiteiten van Renata
Verloop Advies & Management? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Jc kunt me natuurlijk
ook volgen op Twitter en Linkedln.

PS: Citeren uit dit onderzoek mag, mits beperkt en

je deze link naar de oorspronkelijke online

þttps:llwww.renatave
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