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1. INLEIDING

In dit communicatiebeleidsplan beschrijven 
wij de lange termijn visie van de afdeling 
communicatie en de concrete doelstellingen 
tot en met 2020. In 2020 evalueren we  
het beleid en formuleren wij nieuwe doel -
stellingen die aansluiten op wat inwoners  
en de organisatie nodig hebben. Dit beleids-
plan biedt de gemeentelijke organisatie  
een strategische koers en het biedt de raad 
kans om haar kaderstellende en contro-
lerende taak uit te voeren. We merken op  
dat dit communicatiebeleidsplan niet 
volledig is in de taken die we uitvoeren; we 
spelen immers alert in op politiek gevoelige 
en maatschappelijk actuele issues. 

Het communicatiebeleidsplan kwam mede tot stand 

met de input van 567 inwoners uit het digipanel.  

Zij deden mee aan de enquête van september 2018 

over communicatie en participatie. In de bijlage leest  

u het rapport met de resultaten van het onderzoek. 

Daarnaast kregen we waardevolle input van de raad 

en inwoners tijdens de beeldvormende avond  

op 11 oktober 2018. We hebben conclusies en  

aanbevelingen verwerkt in dit beleidsplan.

Participatie en communicatie zijn nauw verweven, 

daarom besteden we ook aandacht aan dit onderdeel. 

In de enquête van september 2018 zijn daarom veel 

vragen gesteld over hoe, waarover en op welk niveau 

inwoners betrokken willen worden bij ontwikkelingen  

in hun buurt, dorp of de hele gemeente. Omdat  

participatie nu en komende jaren veel aandacht 

verdient is dit een apart programma met een eigen 

inhoudelijk traject binnen onze organisatie  

geworden. We beperken ons in dit communicatie-

beleidsplan tot de bijdrage van communicatie  

aan dit programma participatie. 

In dit beleidsplan laten we de raadscommunicatie 

buiten beschouwing. De raadscommunicatie  

is bij de griffie belegd. Raadscommunicatie vraagt  

om een apart onderzoek en aanpak. We onderzoeken 

de behoefte en mogelijkheden als dat gewenst is.  

Ook de crisis communicatie valt buiten de scope  

van dit beleidsplan. We nemen wel deel en leveren  

een bijdrage aan de communicatieafdeling van  

de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Noodzaak en urgentie

De urgentie om gemeentelijke communicatie  

te verbeteren is er altijd. Goede communicatie  

leidt immers tot beter contact, beter draagvlak,  

betere samenwerking. Naast dat de Rekenkamer  

in het rapport Communicatiebeleid Bloemendaal  

een lange termijn visie aanbeveelt, benadrukt  

ook het college het belang van een communicatieve 

organisatie. De huidige samenleving vraagt  

meer en meer om verbinding; tussen inwoners  

maar ook tussen inwoners en overheid.  

De uitdaging voor de gemeente is om samen  

met inwoners plannen voor de omgeving te  

maken en uit te voeren. Goede communicatie  

vervult daarbij een sleutelrol. Voor effectieve  

communicatie is het belangrijk om eenduidig,  

herkenbaar en in samenhang vanuit de gemeente  

te communiceren. De ambities uit het college-

programma, de identiteit en kernwaarde van  

de gemeente zijn hierbij de kapstok en het vertrekpunt 

voor alle communicatie-uitingen.
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2.1 Bestuurlijke context
De gemeenteraad telt 8 fracties met 19 leden.  

Het college bestaat uit een coalitie van VVD, D66  

en CDA. In het collegeprogramma 2018 Maatwerk  

voor de Toekomst staan drie thema’s centraal. 

1   Participatie: de kracht van de buurt, ontmoetingen 

per dorpskern, samenwerken met inwoners. 
2   Zorg voor kwetsbare groepen: eenzaamheid  

terugdringen, voorzien in woonbehoefte  

voor kwetsbare groepen en gezinnen, betere 

integrale toegang tot zorg.
3   Energietransitie en duurzaamheid: integrale aanpak, 

kleine en grote stappen op alle beleidsterreinen.

Communicatie ondersteunt het bestuur bij  

de profilering van deze thema’s. 

2.2 Identiteit 
Bloemendaal is een gemeente in het gebied Zuid 

Kennemerland en bestaat uit vijf dorpskernen; 

Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen  

en Vogelenzang. De dorpskernen liggen verspreid  

en hebben een totale oppervlakte van 4523 hectare. 

Bloemendaal telt 23.208 inwoners (2018) en de mate 

van vergrijzing is hoog; 26% is ouder dan 65 jaar.

Bloemendaal is een prachtige, groene gemeente  

waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. 

Bloemendaal staat niet voor niets al jaren in de top 5 

van beste woongemeente (Elsevier). De dienstverlening  

is van hoog niveau (waarstaatjegemeente), er zijn  

veel vrijwilligers en het verenigingsleven is groot. 

2.3 Kernwaarden
Als centrale kernwaarde voor Bloemendaal heeft het 

college het woord ‘karaktervol’ gekozen. Bloemendaal 

heeft een eigen, bijzonder karakter want: 

  De dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang hebben 

ieder hun eigen identeit en karakter. Het college zet 

zich in voor verbinding met iedere dorpskern en 

houdt rekening met de eigenheid van ieder dorp.

  Deze dorpskernen hebben veel te bieden:  

natuur, cultuur en recreatie voor alle leeftijden.  

De gemeente is uitgestrekt, van het glooiende 

landschap in het noorden, tot het zicht op de  

bollenvelden over de polders van Bennebroek en 

Vogelenzang. Ook de landgoederen, bos en duin, 

de fraaie stranden geven de gemeente karakter. 

  Wat de ruim 23.000 Bloemendalers bindt is ook 

karakter. Zij zijn net zo betrokken als zelfbewust,  

trots op hún eigen dorp in de gemeente 

Bloemendaal. Wat hen verbindt is dat zij  

het karakter van Bloemendaal willen behouden  

voor volgende generaties.

  In Bloemendaal wonen veel mensen die bewust 

anders durven zijn. Het is een gemeente met  

kunstenaars, ondernemers, gezinnen en talentvolle 

jeugd. Met tal van goede scholen en twee  

van de oudste hockeyclubs van Nederland,  

op fietsafstand van Haarlem en Amsterdam.

Communicatie sluit hierbij aan en zet zich in om  

onder de propositie ‘Karakter aan de Kust’ in  

een herkenbare, conceptuele lijn te communiceren. 

Het meenemen van deze kernwaarde in relevante 

projecten en in alle communicatiemiddelen zorgt 

ervoor dat we de eigenheid van de dorpskernen,  

de kwaliteiten natuur, cultuur en inzet van inwoners  

en ondernemers beter zichtbaar maken. 

 

2. ORGANISATIE EN IDENTITEIT
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3. VISIE OP COMMUNICATIE

De omgeving én de organisatie zijn continu  
in verandering. Traditionele netwerken 
worden steeds meer vluchtige bubbels  
waar mensen zich voor langere en kortere 
periodes verenigen op basis leeftijd  
woon/werkomgeving, interesse of achter-
grond. Door het koppelen van data bepalen 
algoritmes steeds vaker welke informatie 
lezers voorgeschoteld krijgen. Daardoor 
neemt de diversiteit in mediaconsumptie  
af. In plaats van zender hebben we steeds  
meer een rol als verbinder in de samen-
werking met inwoners. Deze en andere  
trends beïnvloeden de communicatie tussen 
gemeente en inwoner. Communicatie  
is een proces dat continu doorgaat in  
wisselende contexten en wisselende samen-
stellingen. Dat betekent vaak andere taken, 
andere rollen en nieuwe strategieën. 

De communicatie professionals hebben daarbij  

steeds een taak liggen op drie niveaus. 

1   Reputatie: hierbij draait het om de perceptie,  

beoordeling en waardering van alle belang-

hebbenden inclusief het grote publiek. Een goede 

reputatie moet je verdienen en draait dus niet  

om het kunstmatig oppoetsen van de waardering. 

Op strategisch niveau gaat het om het bouwen  

en beschermen van de reputatie. Het verbinden  

van de binnen- en buitenwereld. 
2   Regie: analyses en communicatiestrategieën 

moeten op een professionele manier op de juiste 

toon en timing naar buiten worden gebracht.
3   Realisatie: het daadwerkelijk realiseren van  

programma’s en activiteiten met sterke communi-

catieconcepten. (Ron van der Jagt,  

directeur Reputatiegroep)

Voor onze communicatiestrategie maken we  

gebruik van het strategisch communicatieframe 

(hoogleraar communicatiewetenschap  

Betteke van Ruler). Dit bestaat uit 8 bouwstenen;  

een visie, externe situatie, interne situatie, ambitie, 

accountability, stakeholders, de aanpak en de 

resources. Het is een praktische methode die helpt  

om juiste keuzes te maken, koers te houden en impact 

bereiken. De eerste vier bouwstenen helpen om  

richting te kiezen, de laatste vier gaan over de realisatie.  

Het ontwikkelen van een strategie is essentieel  

bij veranderprogramma’s, nieuwe vraagstukken, 

projecten of een crisis. 
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Voor de strategie en planontwikkeling  
richt de communicatie zich de komende  
2 jaar op drie ‘communicatieontwikkelingen’;  
communicatie is een verantwoordelijkheid 
van iedereen, de digitale gemeente  
en communicatie draait vaak om 
gedragsverandering.

3.1 Communicatie is een verantwoordelijkheid  
van iedereen
De zorg voor goede communicatie binnen, over  

en namens de bestuurlijke en ambtelijke organisatie  

ligt niet alleen bij het college, maar is een opdracht 

voor alle medewerkers van de gemeente.  

We richten ons dan ook op het omgevingsbewust  

en communicatief maken van de hele organisatie  

(zie 4.1. voor een concrete uitwerking hiervan).  

De afdeling ommunicatie adviseert het college en  

de organisatie en biedt ondersteuning aan beleids-

afdelingen, programma’s en projecten om te zorgen 

voor communicatief beleid. Daarbij staat het college 

voor tijdige, heldere en open communicatie. Doordat 

iedereen binnen de organisatie communiceert ontstaat  

tegelijkertijd minder grip op informatie die naar buiten 

gaat en dat brengt ook een risico met zich mee.

3.2 De digitale gemeente 
De verschuiving van offline naar online communicatie 

is al langer gaande. Inwoners van de gemeente  

staan midden in de digitale netwerksamenleving.  

Zij verwachten snel, overal en altijd digitaal zaken  

te kunnen doen. Met andere woorden: ze willen  

digitale communicatie en dienstverlening. Inwoners 

willen vergunningen digitaal aanvragen en ontvangen 

en bijvoorbeeld via een app melden dat de stoep 

gerepareerd moet worden. Dienstverlening en  

communicatie zijn nauw verweven en hebben  

een gezamenlijk doel: de inwoner staat centraal.  

Als digitale gemeente maken we volop gebruik  

van toptaken websites, WhatsApp, sociale media  

en andere online platformen. De afdeling  

communicatie adviseert over, ontwikkelt, monitort  

en beheert deze digitale vormen van informatie-

voorziening en dienstverlening. Hierbij zorgen we  

ervoor dat we alle groepen binnen Bloemendaal  

blijven bereiken. Want een deel van onze inwoners, 

waaronder bijvoorbeeld sociaal kwetsbare groepen, 

zijn minder digitaal vaardig. We combineren digitale 

middelen dan ook met offline communicatiemiddelen. 

Vertrouwen en verbinden zijn belangrijke waarden  

voor de gemeente, persoonlijke contact is daarbij 

essentieel. We zorgen daarom voor digitaal gemak  

én voor goed menselijk contact.

3.3 Communicatie draait vaak  
om gedragsverandering 
Vaak is communicatie nog gericht op kennisoverdracht 

terwijl het veel vaker over gedragsverandering gaat. 

Denk maar aan het terugdringen van alcoholgebruik 

bij jongeren, afval scheiden of het stimuleren van  

het beter isoleren van de eigen woning. Kennis  

en houding over een onderwerp zijn belangrijk,  

maar veel minder dan we denken. Mensen laten  

zich vaker leiden door emoties, gewoonten en anderen 

in hun sociale omgeving dan door een rationele 

afweging van kosten en baten. 

Om deze inzichten vanuit de sociale wetenschap  

in de praktijk toe te passen, is door de Dienst Publiek  

en Communicatie het Communicatie Activatie 

Strategie Instrument ontwikkeld (CASI). Als we  

het gedrag van onze doelgroep analyseren en ons 

verdiepen in wat mensen echt beweegt, maken we 

communicatie en beleid nog effectiever. We zetten  

in- en externe kennis en methodes in bij programma’s 

duurzaamheid, omgevingswet en participatie.

3. VISIE OP COMMUNICATIE
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3.4 Inzichten op basis van enquête 2018 
Via het digipanel vroegen we inwoners in september 

2018 hoe ze betrokken willen worden en hoe ze willen 

communiceren met de gemeente. Op basis van  

de uitkomsten komen we tot de volgende inzichten  

voor het communicatiebeleid: 

Hoe willen mensen communiceren met de gemeente?

  Een goede balans tussen online en offline  

communicatie is belangrijk om zoveel mogelijk 

groepen inwoners te bereiken. 

  Communicatie is maatwerk. Dat betekent aandacht 

voor de vraag via welke kanalen je relatie op 

verschillende momenten het best te bereiken is  

en welk type bericht het best aanslaat. 

  Een grote groep staat neutraal tegenover de 

communicatie van de gemeente omdat ze weinig 

communiceren met de gemeente. Hoe bereiken  

we de ‘stille meerderheid’ wanneer dat relevant is?

  Nauwe samenwerking tussen communicatie  

en dienstverlening waarbij de klant centraal staat  

is een must. 

Hoe willen mensen betrokken worden? 

  We hebben een taak om inwoners te bereiken  

die tijd willen besteden en mee willen doen met  

een denktank of adviesgroep maar dat nog  

nooit gedaan hebben. 

  Onderwerpen zoals veiligheid, onderhoud en 

verkeer worden als verantwoordelijkheid van de 

gemeente gezien. Openbare ruimte, woningbouw 

en duurzaamheid zijn onderwerpen waar mensen 

graag over mee denken, zeker op buurtniveau. 

  Communicatie is essentieel bij participatietrajecten. 

Dat start altijd met tijdige informatie en eindigt met 

een gemotiveerde terugkoppeling. Zichtbaar maken 

wat we doen met de input van inwoners.

NB door de gesprekken tijdens de beeldvormende 

avond benadrukken we dat de basis goed op orde 

moet zijn. Tijdige en duidelijke informatie waarbij  

alle belanghebbenden bereikt worden is essentieel 

voor de beoordeling en waardering van de  

communicatie door de gemeente.

3. VISIE OP COMMUNICATIE
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4. EXTERNE COMMUNICATIE: DRIE WERKVELDEN

Bij het meer communicatief en omgevings-
bewust opereren van de organisatie richt  
de afdeling communicatie zich op drie 
werkvelden die in het collegeprogramma  
de focus hebben. Dat zijn participatie, zorg 
voor kwetsbare groepen en de energietran-
sitie. De focusgebieden geven richting voor 
de uitvoering van het communicatiebeleid.

4.1 Participatie
Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief om iets  

in hun buurt te realiseren en willen ze betrokken worden 

bij processen en besluiten die traditioneel bij de 

gemeente liggen. De huidige samenleving vraagt  

om verbinding: tussen inwoners onderling en tussen 

inwoners en de politiek. Het thema verbinding vindt  

ook zijn uitwerking in de nieuwe Omgevingswet die  

in 2021 in werking zal treden. Binnen deze wetgeving 

vormen participatie en integraal werken belangrijke 

thema’s. Binnen de gemeente hebben we een apart 

programma voor participatie om dit proces verder  

te professionaliseren. De afdeling communicatie sluit 

hierbij aan en helpt duidelijke kaders te formuleren, 

nieuwe participatievormen te bedenken, tools te 

ontwikkelen, pilots uit te voeren en te evalueren.  

We streven daarmee naar betere plannen en meer 

draagvlak voor besluiten die genomen worden.

Doelstelling 

70% van de inwoners die betrokken zijn bij  

gemeentelijke projecten in 2019 en 2020 beoordelen  

de informatie over kaders, verwachtingen en proces  

als voldoende tot goed. 

Acties 

  In het tweede kwartaal van 2019 leggen we de 

Bloemendaalse aanpak voor participatie vast

  We faciliteren medewerkers bij participatie met 

behulp van de ‘participatieladder’ en aanvullende 

‘tools’, deze blijven we doorontwikkelen 

  Vanaf 2019 evalueren we het participatietraject  

bij alle relevante projecten

4.2 Zorg voor kwetsbare groepen 
Het terugdringen van eenzaamheid onder 

Bloemendalers, het organiseren van één toegang  

voor inwoners die zorg nodig hebben, aandacht  

voor preventie in jeugdzorg en hulp voor mensen  

met een laag inkomen zijn een aantal sociaal- 

maatschappelijke vraagstukken waarbij  

communicatie een belangrijke rol speelt. 

Heldere informatie en goede samenwerking tussen  

de partijen rondom de cliënt spelen een belangrijke  

rol bij het centraal zetten van de ‘klant’. We zorgen  

voor duidelijke communicatie op drie niveaus;  

digitaal, schriftelijke (brieven en e-mails) en  

persoonlijke communicatie.
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Doelstelling

In december 2019 wordt de toegang tot informatie  

over (jeugd)zorg en ondersteuning, werk en inkomen 

gemiddeld als voldoende tot goed beoordeeld  

door de doelgroep.

Acties 

  Vanaf januari 2019 is de nieuwe website voor  

het centrum jeugd en gezin (CJG) operationeel

  Vanaf februari 2019 draagt een communicatie 

strategie bij aan de realisatie van beleidsdoel-

stellingen van het sociaal domein

  In februari 2019 is nieuwe website voor intergemeen-

telijke afdeling Sociale zaken (IASZ) gerealiseerd

  In september 2019 publiceren we een nieuwe 

website waarmee we informatie over (jeugd)zorg  

en de wet maatschappelijke opvang (WMO) via  

één toegang ontsluiten

  We spreken de taal van de doelgroep; we schrijven 

klantgerichte brieven en –e-mails op B1 niveau 

  De afdeling communicatie adviseert en  

ondersteunt bij de communicatie rondom  

preventie en trans formatie van de jeugdzorg

4.3 Energietransitie en duurzaamheid
Als gemeente hebben we de regie op de keuze voor  

het alternatief voor aardgas in de gebouwde 

omgeving. Dit is een project dat decennia in beslag  

zal nemen, als onderdeel van het klimaatakkoord. 

Uiterlijk in 2021 stelt de gemeenteraad een transitievisie 

warmte vast, waarin duidelijk wordt welke wijken 

wanneer van het aardgas af gaan. Communicatie  

en participatie staan hierbij in het hart van het beleid. 

Communicatie over duurzaamheid doen we  

in samenwerking met inwoners, bedrijven,  

maatschappelijke partners en eventuele ‘communities’ 

zodat informatievoorziening optimaal is en leidt  

tot blijvende gedragsverandering. We stimuleren 

duurzaam wonen en leven, nog betere afvalscheiding, 

natuureducatie op basisscholen, verduurzamen  

van schoolgebouwen en vergroening van belastingen. 

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen  

ontmoedigen we en we bevorderen gebruik van  

circulaire sportmaterialen. Initiatieven vanuit de  

samenleving die bijdragen aan een beter milieu  

ondersteunen en stimuleren we. 

Communicatie richt zich op; 

  een strategische aanpak waarbij we  

samenwerken met regionale partners en gebruik 

maken van landelijk ontwikkelde informatie  

en communicatiemiddelen

  een wijkgerichte aanpak in samenwerking  

met diverse doelgroepen

  een praktische aanpak waarbij informatie  

regelmatig, duidelijk en motiverend is 

  een interne aanpak gericht op het creëren  

van bewustzijn bij medewerkers om  

duurzaamheid structureel deel te laten uitmaken  

bij (ruimtelijke) projecten

4. EXTERNE COMMUNICATIE: DRIE WERKVELDEN
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Doelstelling

In 2019 is 30% van de inwoners zich bewust van  

de urgentie rondom energietransitie en duurzaamheid

In 2019 is 70% van de medewerkers zich bewust  

dat duurzaamheid een noodzakelijk onderdeel  

is van ieder project. 

In 2020 is zijn 60% van de inwoners zich bewust  

van de urgentie rondom energietransitie  

en duurzaamheid. 

In 2020 is zijn 90% van de medewerkers zich  

bewust dat duurzaamheid een noodzakelijk  

onderdeel is van ieder project.

Acties 

  In januari 2019 hebben we een strategie geformu-

leerd en we stemmen alle uitingen op elkaar af

  In februari 2019 houden we een nulmeting over 

bewustzijn energietransitie en duurzaamheid

  Vanaf februari 2019 voeren we regelmatig een 

interne campagne voor het vergroten bewustzijn  

duurzaamheid onder medewerkers

  We stellen de communicatieve kaders voor  

een routekaart ‘aardgasvrij’

  Communicatie draagt bij aan het vergroten van het 

bewustzijn over duurzaamheid bij inwoners, over o.a. 

afvalscheiding en de discussie rondom aardgas

  Communicatie sluit aan bij de landelijke acties 

rondom duurzaamheid

4. EXTERNE COMMUNICATIE: DRIE WERKVELDEN
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Extern winnen is intern beginnen. Interne 
communicatie draagt bij aan het goed  
laten functioneren van de organisatie.  
Naast de drie inhoudelijke externe 
werkvelden bepalen we in dit beleidsplan 
ook de koers voor de interne communicatie. 

Bloemendaal heeft een kleine ambtelijke organisatie.  

Er zijn 193 medewerkers in dienst. In 2018 zijn er  

20 nieuwe medewerkers in dienst gekomen.  

De sfeer is informeel, medewerkers kunnen snel  

met elkaar schakelen, hebben korte lijnen met  

het college, de aansturing is vanuit het vertrouwen 

in het vakmanschap van medewerkers met  

een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. 

De scheiding tussen binnen en buitenwereld van  

de organisatie is dun. Mensen in de organisatie 

communiceren niet alleen met elkaar maar ook  

met allerlei groepen, inwoners en instellingen.  

Interne en externe communicatie smelten daarom 

steeds meer samen. Een communicatieve organisatie  

is daarom een must. Interne communicatie helpt om  

de communicatieve vaardigheden van de organisatie 

te ontwikkelen. Om de uitdagingen in de toekomst 

goed aan te kunnen, is organisatieontwikkeling een 

constante factor. Hoe kunnen medewerkers zo goed 

mogelijk ondersteund worden in veranderende  

taken en rollen, digitaal vaardig blijven, integraal 

samenwerken en blijven innoveren?  

Er zijn vier thema’s/ programma’s benoemd die 

daaraan moeten bijdragen. Het gaat om thema’s/ 

programma’s participatie, omgevingswet duurzaam-

heid en innovatie. We sluiten aan bij de doelstellingen 

van deze programma’s. Daarnaast draagt interne 

communicatie bij aan het richten van de organisatie 

en het versterken van de identificatie met gezamenlijke 

doelen en een gezamenlijke koers voor de hele  

organisatie. Interne communicatie heeft ook  

de functie om medewerkers te (ver) binden en  

te zorgen voor een goede informatiestructuur. 

We zetten interne communicatie in op 3 niveaus: 

binding medewerkers met de organisatie en haar 

ontwikkeling, de communicatieve organisatie en 

goede interne informatievoorziening. 

Doelstellingen

In 2020 voelt 70% van de medewerkers zich verbonden 

of is bekend met de organisatieontwikkeling.

In 2020 zijn de communicatieve vaardigheden  

bij minimaal 50% van de medewerkers vergroot.

5. INTERNE COMMUNICATIE 
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Acties 

  In 2018 heeft er een 0 meting plaatsgevonden 

binnen de organisatie; een peiling over organisatie-

doelen en -ontwikkeling, het communicatie-

bewustzijn, de beschikbaarheid van informatie  

en de effectiviteit van de afdeling communicatie.  

In 2020 herhalen we de meting. Hiermee meten  

we of we de doelstellingen bereikt worden.

  In 2019 dragen we bij aan het communicatief 

maken van de organisatie door:

   Een communicatie toolbox; Hierin zitten  

checklists, formats, de schrijfwijzer en  

methodes om bijvoorbeeld zelf tekst voor  

een website te schrijven 

   Klantgericht schrijven: we meten de kwaliteit  

van de brieven die vanuit de gemeente  

verstuurd worden 

   Helder en strategisch adviseren; in samenwerking 

met college en raad worden college en raads-

voorstellen verbeterd en medewerkers getraind  

in het schrijven van een helder voorstel

   Projectmatig denken en doen; medewerkers 

worden getraind en we zorgen voor communi-

catief sterke projecten. Onderdeel van  

projectmatig denken en doen is Factor C.  

Dit is een methode om planmatig en omgevings-

bewust met communicatie in het hart van beleid 

te werken. Met krachtenveldanalyses worden  

alle belang hebbenden in kaart gebracht  

en met een communicatiekalender en  

goede kernboodschappen zorgen we dat  

alle partijen bereikt worden. 

  In 2020 realiseert de afdeling communicatie  

een nieuw intern online samenwerkingsplatform. 

Een digitale werkplek voor teams waarbinnen 

integraal werken wordt gestimuleerd en relevante 

informatie beschikbaar is en uitgewisseld wordt.

5. INTERNE COMMUNICATIE 

13



In onze digitale samenleving neemt het belang  

van online communicatie en dienstverlening toe. 

Inwoners verwachten dat zij bij hun gemeente steeds 

meer diensten digitaal kunnen regelen. Daarom 

hebben we, in samenwerking met de afdeling dienst-

verlening, een goed vindbare, toegankelijke en veilige 

toptakenwebsite ontwikkeld. Hier kunnen inwoners 

gemakkelijk de juiste informatie vinden en snel hun 

zaken regelen. De website is continu in ontwikkeling.  

Het websitebezoek wordt gemeten en er vindt  

regelmatig afstemming plaats met het telefoonteam  

om onderwerpen en frequentie van vragen te 

monitoren. Veel inwoners zijn actief via de sociale 

media. Ook de groep 65 plus gebruikt steeds meer 

sociale media. Hier sluit de gemeente op aan om  

op een laagdrempelige manier te luisteren naar wat  

er leeft en waar nodig de dialoog aan te gaan.  

Via sociale media kan de gemeente informatie op 

maat geven en vragen beantwoorden. We sluiten 

daarom aan op de online kanalen die inwoners het 

meest gebruiken; Facebook, Twitter en WhatsApp.

Social media gebruik in Nederland - Marketingfacts

Het online team is verantwoordelijk voor de webcare.  

Zij beantwoordt/reageert op vragen via social media. 

Natuurlijk willen we ook weten wat de mening van  

de doelgroep over een bepaald onderwerp is of wat  

er in de omgeving speelt. We monitoren de meningen 

rondom bepaalde actuele onderwerpen continu. 

Ook zijn we ons bewust dat we o.a. door sociale media 

te maken hebben met een razendsnelle verspreiding 

van (nep) nieuws en (fake) berichten. Iedereen plaatst 

content op internet, verspreidt meningen, beïnvloedt  

en schaadt soms anderen. Daarbij gebruiken  

Google en Facebook algoritmes om te bepalen  

welk nieuws je ziet en welke zoekresultaten je krijgt.  

Het gevaar is dat het steeds moeilijker wordt om  

een gefundeerde mening te vormen. 

Ook de gemeente Bloemendaal heeft te maken  

met deze ontwikkelingen. We kiezen daarbij voor  

de volgende strategie;

  Wanneer er conflicten en/of beschuldigingen  

aan het adres van de gemeente plaatsvinden  

via de (sociale) media kiezen wij ervoor het gesprek 

daarover zo persoonlijk mogelijk te voeren.  

Wij voeren nooit de discussie via de (sociale) media 

en reageren niet op beschuldigingen.

  Wij kiezen voor het gesprek en de discussie over  

de inhoud en koppelen dat los van personen.  

We spelen niet op de man maar op de bal.

  We benadrukken het algemeen belang.  

De luide stem van een kleine minderheid wegen  

we altijd af tegen het belang van 23.208 inwoners.

6. DIGITALE COMMUNICATIE
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Sinds mei 2018 hebben we WhatsApp als extra  

kanaal geïntroduceerd om onze inwoners snel en 

gemakkelijk te kunnen helpen. Het publiekscentrum 

van de gemeente beantwoordt vragen via WhatsApp. 

WhatsApp wordt voornamelijk gebruikt voor hand -

havingsvragen, meldingen openbare ruimte en vragen 

die betrekking hebben op de dienstverlening.

Uitganspunten online communicatie

  Digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig

  We handelen op basis van feiten, niet op basis  

van meningen.

  De bezoeker staat centraal.

Doelstellingen

In 2019 is de informatie en toegankelijkheid op  

gemeentelijke websites verder verbeterd op basis  

van online analyses en met behulp van Search  

Engine Optimalization (SEO). 

De tevredenheid van inwoners over de communicatie 

via de website van de gemeente Bloemendaal is  

toegenomen van 40% in 2018 naar 70% in 2020.

Acties 

  In 2019 experimenteren we met WhatsApp verzend-

lijsten bij bijv. projecten in de openbare ruimte 

  We maken meer gebruik van netwerkanalyses en 

zetten meer in op online communities. Afhankelijk 

van de impact van een project, bepalen we welk 

medium we inzetten (bijvoorbeeld Facebookgroep 

Vogelenzangeseweg)

  In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden  

van een chatfunctie via WhatsApp op de  

gemeentelijke website

6. DIGITALE COMMUNICATIE
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Met een contentstrategie zorgen we ervoor 
dat we op zowel de traditionele kanalen  
als online betekenisvolle content creëren.  
Dat wil zeggen dat deze content bijdraagt 
aan het realiseren van de doelstellingen  
in het collegeprogramma.

Met een contentkalender bepalen we welke  

informatie we waar en wanneer delen om te zorgen 

voor zoveel mogelijk interactie met de inwoner. 

We communiceren vanuit één identiteit en maken 

gebruik van onze kernwaarde ‘Karakter aan de Kust’. 

We zetten in op de relatie met onze inwoners.  

Het doel is om te verbinden, om communities te 

bouwen, om betrokkenheid te bereiken. Groene,  

sociale, ondernemende, sportieve, culturele karakters 

van Bloemendaal brengen we bij elkaar. We brengen 

focus aan in de communicatieboodschappen door 

aan te sluiten op onze werkvelden die door het college 

geformuleerd zijn; participatie, zorg voor kwetsbare 

groepen en de energietransitie. Voor een heldere 

boodschapstrategie maken we gebruik van het 

schema van Ron van der Jagt van de reputatiegroep.

Bij het creëren van content is het altijd van belang om 

te bepalen vanuit welk perspectief we communiceren: 

de oplossing (wat bieden wij als organisatie),  

de vraag (welke vragen hebben inwoners) of  

de behoefte (welke behoeften liggen te grondslag  

aan deze vragen). Door hierin een goede samenhang 

te maken, zorgen we voor gevarieerde en diverse 

content die relevant is voor onze inwoners.

7. CONTENTSTRATEGIE

Positionering Profileringsthema ś Kernboodschappen Bewijsvoering

Karakter aan de kust
Op eigen wijze ……

We kiezen  
de thema’s in 
aansluiting op het 
collegeprogramma

We werken elk thema uit in een heldere 
kernboodschap

Onderbouwing van  
de boodschap met feiten, 
voorbeelden, verhalen

Meedoen, samen-
werken etc.

Participatie We betrekken onze inwoners zo vroeg mogelijk  
bij plannen in de gemeente Bloemendaal.  
Met de denkkracht en ideeën van onze inwoners 
maken we gedragen plannen. Alleen met elkaar 
maken we de bloemendaalse samenleving nog 
mooier en beter. Karakter aan de Kust, op eigen 
wijze samenwerken

Participatie voorbeelden
Verhalen/filmpjes (VV)
Onderzoekjes/ digipanel
Vitaal Vogelenzang

Groen, beter voor 
het milieu, een 
schonere toekomst

Energietransitie-
duurzaam

Met elkaar steken we energie in een schone 
toekomst van onze gemeente Bloemendaal.  
De noodzaak om vol in te zetten op duurzaamheid 
is groter dan ooit. We zetten kleine en grote 
stappen naar een duurzaam Bloemendaal.
Karakter aan de kust, op eigen wijze naar  
een schone toekomst

Voorbeelden kleine  
en grote stappen 
Voorbeelden initiatieven  
en acties inwoners

zorgen voor  
elkaar, sociaal 
Bloemendaal

Zorg voor kwets-
bare groepen

We werken samen met de Bloemendaalse  
samenleving aan een zelfredzame en samen 
redzame gemeenschap waarbij inwoners,  
als zij dat nodig hebben, tijdige en juiste onder-
steuning krijgen op het gebied van werk & inkomen, 
zorg en jeugdhulp. We gaan en staan voor  
een sociaal Bloemendaal. Karakter aan de kust,  
op eigen wijze zorgen voor elkaar.

Verhalen en ervaringen 
inwoners
Initiatieven 
SamenBloemendaal
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7.1 Media- en communicatiemiddelen
Publieksgroepen zijn steeds specifieker in hun  

mediagebruik. Om zoveel mogelijk inwoners 

en de juiste doelgroepen te bereiken is een verfijning 

van de media- en middelenmix noodzakelijk, waarbij 

naast de traditionele media de nieuwe media  

een steeds grotere rol gaan spelen. Met het inzetten 

van een media- en middelenmix heeft de gemeente 

Bloemendaal vier doelstellingen:
1   In gesprek met inwoners. Hoe denken zij  

over onderwerpen en welke behoefte hebben zij?
2   De informatievoorziening naar inwoners  

moet volledig, helder en tijdig zijn
3   Het bereik van inwoners moet zo groot mogelijk zijn 

of specifiek gericht zijn op de relevante doelgroep
4   Bouwen aan relaties. De afstand tussen gemeente 

en inwoner verkleinen en het vertrouwen tussen 

inwoner en gemeente vergroten.

Om deze doelstellingen te bereiken zet de gemeente 

Bloemendaal in op een mix in van ‘paid, earned, 

shared en owned’ media. ‘Paid media’ omvat alle 

media die betaald worden ingezet. Dit zijn kanalen 

zoals B. magazine, advertenties, maar ook ‘social 

media’ campagnes die soms gepromoot worden.  

Voor ‘earned media’ wordt niet betaald.  

Deze media worden namelijk gratis door anderen 

gegenereerd. Voorbeelden zijn journalistieke  

artikelen (op basis van persberichten), berichten  

van inwoners over de gemeente (bijvoorbeeld 

ingezonden stukken) en gedeelde berichten.  

Shared media worden met name bepaald door  

social media activiteiten. Shared media hebben  

in dat geval betrekking op de participatie en interactie 

met inwoners op bijvoorbeeld Facebook (likes, shares) 

en Twitter (Retweet). ‘Owned media’: de media  

in eigen beheer. Dit zijn kanalen zoals de gemeentelijke 

website(s), ‘social media’ account(s), digitale folder  

of (online) nieuwsbrieven. 

Bij de eerste en de laatste vorm hebben we regie  

op de communicatie, bij ‘earned’ en ‘shared media’ 

hebben we geen grip op de communicatie. Daarbij  

is er bij offline middelen zoals kranten en tijdschriften 

sprake van vooral éénrichtingsverkeer en bij online 

middelen van tweerichtingsverkeer. De gemeente 

Bloemendaal sluit zoveel mogelijk aan op de  

(informatie) behoefte van inwoners en stimuleert  

de dialoog. Het gesprek met inwoners staat daarom  

op de eerste plaats en krijgt ook veel aandacht in  

het programma participatie.

Uit de enquête over participatie en communicatie  

blijkt dat 30% van de inwoners informatie van de 

gemeente verwacht via een digitale nieuwsbrief/e-mail 

en 11% via de website. Daarnaast concluderen we  

dat de inwoners offline-middelen zoals (nieuws)brief  

per post (17%), een bijeenkomst in de buurt (13%)  

en de gemeentelijke pagina in het Bloemendaals 

nieuwsblad (9%) waarderen.

Uit landelijk onderzoek (Sociaal Cultureel Planbureau)  

is gebleken dat traditionele media- ondanks de 

opkomst van internet en sociale media- nog steeds 

populair zijn en niet onderschat moet worden  

om inwoners te bereiken. Daarbij heeft persoonlijke  

en directe communicatie via bijvoorbeeld bijeen-

komsten het meeste impact. 

De gemeente Bloemendaal zet daarom in op  

een media- en communicatiemiddelen mix,  

met een balans in on- en offline om haar doelstellingen 

te bereiken. De verschillende middelen staan zelden  

op zichzelf, ze versterken en ondersteunen elkaar  

om inwoners te bereiken. We hebben daarbij oog  

voor moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen.

7. CONTENTSTRATEGIE
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7. CONTENTSTRATEGIE

Middel On-/offline Doelstelling In Peso model

B. magazine Offline (print)  
en online

Het verbinden van inwoners. Lokale kracht  
zichtbaar maken. Achtergrondverhalen gemeente 
delen, werken aan relatie gemeente/inwoners.

Paid media (afname  
12 pagina’s per jaar)

Bloemendaals 
nieuwsblad

Offline (print)  
en online

Het verspreiden van lokaal nieuws zoals  
culturele en maatschappelijke evenementen,  
het informeren over beeldvormende avonden  
van de raad, sluitingsdata etc.

Earned (pers-berichten)  
en Paid (gemeentepagina 
& advertenties) (afname  
een ½ pagina per twee weken)

Haarlems dagblad Offline (print)  
en online

Het verspreiden van lokaal nieuws. Earned (persberichten) 
media en paid media 
(advertenties)

Gemeentegids Offline (via ver  -
spreidingspunten) 
en online

Informatie over bedrijven, organisaties  
en verenigingen.

Owned en earned media

Brieven Offline Inwoners voorzien van relevante informatie. n.v.t.

(bewoners) 
bijeenkomsten

Offline In gesprek met inwoners over relevante zaken  
in hun buurt; bouwprojecten, veranderingen  
in de openbare ruimte etc.

n.v.t.

Website gemeente 
Bloemendaal

Online Het zo gemakkelijk mogelijk maken voor inwoners 
om informatie te vinden, diensten en producten  
te regelen.

Owned media

Digitale nieuwsbrief 
(nieuw te ontwikkelen)

Online Relevant nieuws voor inwoners op het gebied  
van bijv. duurzaamheid, (culturele) evenementen, 
maatschappelijke initiatieven en activiteiten delen.

Owned media

Facebook account Online Verbinden met inwoners, wat leeft er? Het delen  
en verspreiden van lokaal nieuws. Campagne 
voeren als bekendheid nodig is (bijv. vacatures, 
werk aan de weg, evenementen)

Earned, shared, owned  
en paid (promotie) media

WhatsApp Online Dienstverlening; makkelijke en snelle beantwoor-
ding van vragen van inwoners.

Shared media

WhatsApp  
verzendlijsten  
(nieuw te ontwikkelen)

Online Dienstverlening: makkelijk en snel inwoners  
informeren bij bijvoorbeeld werk aan de weg  
(bijv. Vogelenzangseweg).

Owned en shared media

Twitter account Online Verbinden met inwoners, wat wordt er gezegd? 
Delen en verspreiden (lokaal) nieuws.  
Korte berichten vacatures, werk aan de weg, 
evenementen.

Earned en shared media

You Tube Online Het delen van filmpjes (bijv. film de mensen  
van Bloemendaal)

Owned en shared media

LinkedIn Online Het presenteren van de gemeente als aantrekke-
lijke werkgever en vacatures plaatsen.

Owned en shared media

Instagram  
(nieuw te ontwikkelen)

Online Verbinden met jong volwassenen, wat leeft  
er bij deze groep? Het delen en verspreiden  
van relevante berichten en beelden.

Owned en shared media
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Welke meerwaarde en bijdragen  
levert de afdeling communicatie aan  
de organisatie? Accountability gaat om  
het afleggen van verantwoording hierover. 
Naast het ‘meten’ van resultaten is het 
zelfkritisch lerend vermogen nodig om  
te blijven verbeteren. Cijfers zeggen niet  
alles, het meten van resultaten gebeurt  
zowel kwantitatief als kwalitatief. We zetten 
daarvoor de volgende middelen in;

(online) dienstverlening 

  Met ‘Waarstaatjegemeente’ weten we hoe  

de dienstverlening beoordeeld wordt en  

waar verbetering nodig is

  We meten en analyseren gemeentelijke website(s) 

Siteimprove. Wat zijn de meest gebruikte zoektermen, 

welke informatie zoekt men, waar ‘haakt men af? 

  We analyseren ‘klantreizen’ en verbeteren daarmee 

de digitale dienstverlening 

  We analyseren statistieken en meten of  

het aantal bezoeken en telefoontjes aan  

de servicebalie afneemt als we het aantal  

online aanvragen vergroten

  Vanaf het 2de kwartaal in 2019 wordt de klant-

tevredenheid doorlopend gemeten door  

een zuil waarop bezoekers van de balie  

met smileys aangeven of zij tevreden zijn over  

de manier waarop zij zijn geholpen en waarom  

zij tevreden of ontevreden zijn.

Programma’s en projecten

  Intern gebruiken we intake- en evaluatieformulieren; 

we beschrijven doelstellingen en gewenste effecten 

en evalueren of die behaald zijn. 

  Met het digipanel en/of enquêtes peilen we  

de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten bij  

de omgeving die betrokken is bij bepaalde 

programma’s of projecten

Online

  Social webcare, met de tool Obi4Wan monitoren  

we de online reputatie van de gemeente.  

We rapporteren wekelijks en meten ‘sentimenten’ 

rondom bepaalde onderwerpen

  We meten en evalueren WhatsApp gebruik  

met behulp van de tool Obi4Wan

Intern

  We meten iedere 2 jaar de ‘communicatieve  

organisatie’ door middel van een interne enquête. 

We meten de kennis en verbinding met organisatie-

doelen, de tevredenheid over informatievoorziening 

en de kennis en toepassing van methoden  

om communicatief te werken.

8. ACCOUNTABILITY
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De afdeling communicatie werkt ambtelijk samen  

met de gemeente Heemstede. Daarmee hebben  

ze een team van 6 communicatieadviseurs,  

1 communicatiemedewerker en 1 leidinggevende.  

De samenwerking zorgt ervoor dat ze meer expertise 

hebben, slagvaardig zijn en grotere projecten 

aankunnen. Daarbij streven ze ten behoeve  

van de effectiviteit naar een harmonisatie van  

communicatieprocessen van Bloemendaal  

en Heemstede. In totaal beschikken ze over 6 fte.  

Zij zijn verantwoordelijk voor bestuurscommunicatie, 

externe, digitale en interne communicatie. Daarnaast 

ondersteunen ze afdelingen bij de communicatie 

rondom projecten en programma’s. Ieder teamlid  

heeft zijn eigen specialisatie en is aanspreekpunt  

voor verschillende thema’s/afdelingen.  

Een online team waarin 3 medewerkers uit team 

communicatie deelnemen en 2 deeltijd medewerkers 

van andere afdelingen is verantwoordelijk voor:  

sociale media & webcare, alle websites die  

onder de gemeente vallen en innovaties die nodig  

zijn om up-to-date- te blijven.

De afdeling communicatie vernieuwt en verbetert  

zichzelf voortdurend. Dit is ook nodig om aan  

te blijven sluiten bij de veranderende omgeving,  

de veranderende rol van de overheid en de  

veranderingen in het vak. In het communicatief  

maken van de organisatie verandert de rol van  

de communicatieadviseur steeds meer in een  

faciliterende en coachende rol richting collega’s.  

Dit communicatiebeleidsplan heeft heeft het beleid  

en de keuzes aangescherpt. Daarmee houden  

we komende jaren koers en dragen we bij  

aan verbinding en vertrouwen tussen inwoners  

en gemeente Bloemendaal.

 

9. ORGANISATIE VAN DE COMMUNICATIE
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Postadres
Gemeente  
Bloemendaal
Postbus 201 
2050 AE Overveen
(023) 522 55 55
gemeente@bloemendaal.nl 
www.bloemendaal.nl

Bezoekadres  
Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen

mailto:gemeente%40bloemendaal.nl?subject=
http://www.bloemendaal.nl
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