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1 Inleiding 
Het belangrijkste doel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van burgers op 
informatie van de overheid, zodat zij in staat zijn hun democratische rechten en plichten te vervullen. 
Dit recht van de burger ligt vast in de Grondwet en in de Wet Openbaarheid van Bestuur.  
Ook hebben burgers recht op communicatie door en vooral met de overheid. En met elkaar, zo willen 
we daar aan toevoegen. Want betrokken burgers geven een levende democratie. Bewust maken wij 
als Stichtse Vecht dan ook zelf  de keuze om in verbinding met de samenleving te besturen, om 
verbindingen te leggen tussen groepen onderling, om onze taken goed uit te voeren.  
 
Focus op Morgen, het  interactief tot stand gekomen visiedocument van de gemeente, geeft Stichtse 
Vecht een duurzaam afwegingskader, een ‘meetlat waarlangs we bestuurlijke en beleidsmatige 
keuzes kunnen maken’ (Focus op Morgen, inleiding). Oók voor het communicatiebeleid van de 
gemeente. Focus op Morgen eindigt met de verwachting dat deze toekomstvisie wordt uitgewerkt in 
een reeks beleidspecifieke visies waaronder een communicatievisie.  Met dit beleidskader geven wij 
gehoor aan deze oproep.  
 
Communicatie is een proces in en tussen mensen,  maar ook een instrument van beleid en uitvoering: 
een ‘instrument’ om tot beleid te komen en om beleid te realiseren. Communicatiebeleid is volgend,  
maar ook vormend. Het is een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid, zowel in de 
totstandkoming daarvan als in de realisatie. We formuleren de communicatievisie van de gemeente 
dan ook vanuit en ingebed in het totale gemeentelijke beleid. Daarom starten we deze notitie met een 
hoofdstuk waarin we ingaan op de algemene uitgangspunten van de gemeente Stichtse Vecht zoals 
die verwoord staan in Focus op Morgen, en waar nodig ook teruggrijpend op eerdere beleidsstukken. 
We leggen deze uitgangspunten naast algemene ontwikkelingen in het communicatievakgebied en 
komen zo tot een communicatieraamwerk, bestaande uit acht punten. Dat is de kern van hoofdstuk 2. 
 
In het derde hoofdstuk vertalen we deze visie naar communicatiedisciplines. We beschrijven aan 
welke disciplines we invulling geven en waar de accenten liggen ( hoofdstuk 3) en geven aan welke 
acties nodig zijn ( hoofdstuk 4 ) om te komen tot een communicatieve organisatie waarin het 
gemeentelijk beleid optimaal kan worden gerealiseerd. Als de raad heeft ingestemd met deze 
communicatievisie, wordt de concretisering hiervan uitgewerkt in diverse deelvisies. 
In de bijlagen nemen we een voorschot op de concretisering van de communicatievisie. We 
formuleren ‘Het verhaal van Stichtse Vecht’: kernboodschappen waaraan alle communicatie van de 
gemeente kan worden getoetst. En we geven weer welke communicatiemiddelen nu al  beschikbaar 
zijn (basis op orde). 
 
Dit communicatiebeleidskader bundelt diverse gemeentelijke beleidsstukken en vertaalt ze in 
uitgangspunten voor de communicatie. Het gaat dan om reeds vastgestelde kaders, waar een 
bijbehorend participatietraject heeft plaatsgevonden. Over die stukken heeft de inwoner van Stichte 
Vecht al in meer of mindere mate kunne meepraten. Dit beleidskader is daarom niet als afzonderlijk 
document participatief getoetst. Wel worden bij de uitwerking van de genoemde visies en deelplannen 
belanghebbenden en belangstellenden, zowel intern als extern, betrokken.  
Het kader zal bovendien tussentijds worden getoetst en geëvalueerd.  
 
Dit communicatiebeleidskader geeft op hoofdlijnen het kader voor de in- en externe communicatie van 
de gemeente Stichtse Vecht 2013-2017. Veel verder willen we nog niet kijken, gezien de snelheid en 
omvang van veranderingen en uitdagingen, van de samenleving, het bestuur en de organisatie. Dit 
kader geeft de gemeenschappelijke ‘leidende gedachten’ voor verdere uitwerking van 
(communicatie)beleidsplannen én dient als toetsingskader voor alle communicatie van de gemeente. 
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2 Uitgangspunten communicatiebeleid  
 
2.1 Focus op Morgen: meetlat  voor het gemeentelijk communicatiebeleid 

 
“Na het vaststellen van deze toekomstvisie begint het eigenlijke werk pas. Deze visie vormt aan de 
ene kant de meetlat waarlangs huidig en toekomstig beleid moet worden gelegd. Het is een 
afwegingskader voor àl het te ontwikkelen beleid. Aan de andere kant heeft deze visie een 
strategische functie:  hij vormt de basis om met diverse partners (‘stakeholders’) in gesprek te gaan.” 
 
Focus op Morgen (FOM) is tot stand gekomen in een interactief proces. De visie is geen statisch 
product. De totstandkoming van FOM  en de uitspraak van de raad dat het stuk voor de lange termijn 
de basis vormt om met diverse partners in gesprek te gaan, is  een centraal communicatief 
uitgangspunt: 
 
 
► Gemeentelijk beleid komt tot stand in een interactief proces. 
 
 
Dit uitgangspunt komt voort uit de visie op de rol die de overheid in het algemeen en de gemeente 
Stichtse Vecht in het bijzonder speelt  in de samenleving. Deze visie is eerder in de Contourennota, 
in het Coalitieprogramma 2011 – 2014,  in de Strategische heroverwegingen en in de nota 
Burgerparticipatie, een andere manier van Samenwerken verwoord en geldt nog steeds:   

- de burger centraal (in plaats van de gemeentelijke boodschap) 
- de noodzakelijke heroriëntatie op de relatie tussen bestuur en inwoners  als gevolg van de 

schaalsprong  en als gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij 
- het principe van ‘samenredzaamheid’ in de zelfredzame en zorgzame samenleving, waarin we 

naar een nieuwe verhouding moeten met onze inwoners (van vangnet naar springplank) en 
het benutten van burgerkracht.  

- het centraal stellen van participatief en gebiedsgericht werken in onze werkwijze 
- het rekening houden met de vergrijzende samenleving 
- kiezen voor duurzaamheid  
- erkennen van de diversiteit in de kernen en diversiteit in de rollen van onze inwoners   
- de groeiende netwerksamenleving, waarin geen plaats meer is voor een hiërarchisch 

bestuursmodel.   
Deze nieuwe rol van de overheid en de veranderende aanpak vanuit een uitgangspunt van 
zelfredzaamheid  wordt momenteel in Stichtse Vecht onder meeral direct zichtbaar in de nieuwe taken 
van de gemeente op het terrein van de decentralisaties in het sociaal domein. 
 
Focus op Morgen geeft vanuit die oriëntatie een beschrijving van wat speelt in de samenleving, wat 
inwoners in Stichtse Vecht ervaren en belangrijk vinden, wat de gemeente ziet als kansen en 
uitdagingen en wat de gemeente als bestuurslaag voor zichzelf als rol ziet. FOM  laat zich vertalen 
naar de uitgangspunten die van belang zijn voor het communicatiebeleid: 
 
 
► De rol van de gemeente in de samenleving: verbinder 
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‘Stichtse Vecht kiest aan de hand van onderwerp en agenda een positie of partner, altijd uitgaande 
van eigen kracht en vanuit het belang van de inwoners.’ 
 
‘De relatie overheid en inwoner verandert en wordt gelijkwaardiger. Inwoners worden steeds meer 
partners bij het schoon, leefbaar en veilig houden van hun woonomgeving. De rol van de overheid 
wordt meer die van een goede buur, die er is als je haar nodig hebt. De zelfredzaamheid c.q. ‘samen- 
redzaamheid’ van inwoners wordt optimaal benut, de gemeente springt bij waar nodig.’ 
 
Twee citaten uit Focus op Morgen die veelzeggend zijn over de rol en positie van de gemeente. In het 
bestuurlijke krachtenveld moet  en wil de gemeente schakelen met heel veel verschillende partners.  
 
Voor ons communicatiebeleid betekent dit:  
dat we weten wie de bestuurlijke krachten zijn, wat hen drijft en wat dit betekent in en voor de 
communicatie met en over deze stakeholders. Het betekent:  niet alleen communicatie óver beleid, 
maar ook communicatie vóórafgaand en ín beleid door middel van interactie en participatie èn 
transparante verantwoording.  
De zelfredzaamheid betekent voor onze communicatie dat we uitleg geven over het hoe en waarom 
van maatregelen, informatieverstrekking maar ook stimulansen om te komen tot de  
‘samenredzaamheid’ waar FOM  aan refereert. De overheid niet zozeer als zender, zelfs niet als 
regisseur, maar als verbinder tussen partijen. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden zowel van 
bestuurders als van beleidsmakers en uitvoerders. In ons communicatiebeleid zal dan ook nog meer 
dan vroeger een focus moeten liggen op het communicatief functioneren  van bestuur en  organisatie.   
 
 
► Aandacht hebben voor de mogelijkheden en kenmerken van het gemeentelijk gebied. 
 
 
Naast de eerder genoemde identiteitskenmerken wordt in Focus op Morgen ook aandacht  gevraagd 
voor de positie van agrariërs, de effecten van de hoogspanningslijnen, de A2, de keuze voor een open 
gebied met kleinschalige woonkernen met als gevolg verdichting van het binnenstedelijk gebied en de 
verbinding van het Veenweidegebied met het Vechtlandschap. En, vanuit communicatieoogpunt niet 
het minst belangrijk, de relevantie van samenwerking met het Rijk en andere partners.  
 
Voor ons communicatiebeleid betekent dit: 
dat we eerlijk en open informatie verstrekken over de gevolgen van de (on-)mogelijkheden en 
kenmerken van het gemeentelijk gebied en toetsing op de mate van participatie van genoemde 
partijen bij de totstandkoming van beleid. Ook betekent deze keuze voor een open gebied met 
kleinschalige woonkernen een ondersteuning van gebiedsgericht werken, dus oog voor de eigenheid 
van de verschillende kernen én oog voor de verbondenheid tussen die kernen. Dat betekent diversiteit 
in de communicatie met de inwoners van die verschillende kernen maar steeds binnen het kader van 
één gemeente met één gezicht.  
 
 
► De effecten van regionale trends op het gemeentelijk beleid: positie in de regio versus lokaal.  
 
 
Regionale kenmerken en ontwikkelingen zijn: de nog steeds sterker wordende  positie van de 
gemeente binnen de provincie Utrecht, de ligging van onze gemeente tussen twee grote steden, 
intensievere samenwerking van de regio’s. Daarbij moeten we rekening houden met het feit dat onze 
gemeente nog steeds aan het ‘wennen’ is aan de schaalgrootte en samenvoeging, ook al zijn er grote 
vorderingen gemaakt in de afgelopen jaren. Voor veel van onze inwoners is de kern waarin zij wonen 
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de scope van waaruit zij gemeentelijk beleid ervaren, niet of niet altijd de gemeente Stichtse Vecht als 
geheel. We moeten als gemeente de juiste balans vinden tussen voor de troepen uit lopen en tussen 
de troepen in staan. 
 
Dit betekent  voor ons communicatiebeleid dat: 
we bij beleidsvorming en participatie moeten toetsen of het beleid tot stand komt binnen deze kaders 
en dat we onze inwoners en andere betrokkenen duidelijk moeten maken wat de positie van onze 
gemeente is en wat dit voor gevolgen en effecten heeft voor onze inwoners. Maar ook: rekening 
houden met het tempo en de scope van onze inwoners. Zorgen dat we ons handelen en onze 
communicatie afstemmen op alle inwoners. En leveren van maatwerk waar het kan, met voldoende 
kennis van onze doelgroepen. 
 
 
► De effecten van mondiale en landelijke ontwikkelingen op het gemeentelijk beleid wegen en duiden. 
 
 
Relevante mondiale en landelijke ontwikkelingen zijn duurzaamheid, globalisering versus aandacht 
voor de eigen lokale omgeving, vergrijzing, economisch onzekere tijden, verandering in bedrijvigheid, 
een terugtredende overheid, technologische ontwikkelingen, gemeentelijke bezuinigingen, versus een 
groter takenpakket. Deze ontwikkelingen vormen het brede kader waarbinnen ons beleid ontstaat 
 
Ook ontwikkelingen op het gebied van communicatie en interactie met burgers zijn van invloed op het 
handelen en beleid vormen van de gemeente. De gemeente is in het ontstaan van beleid slechts een 
van de medespelers, moet dus meer nog dan vroeger weten wie de andere spelers zijn, wat hun 
drijfveren zijn, hoe hun positie is op het speelveld, hoe zij tegenover de gemeente staan. 
‘Stakeholderanalyses’ (analyses waarbij de spelers en het speelveld in kaart worden gebracht) zijn 
van groot belang bij het opstellen van beleid.  
 
 Voor het communicatiebeleid betekent dit: 
dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om onze inwoners te informeren over de 
effecten van deze ontwikkelingen op het gemeentelijk beleid en om samen met onze inwoners te 
bepalen wat de effecten zijn. We zijn geen geïsoleerde eenheid maar een onderdeel van een (veel) 
groter geheel. Daar moeten we ons van bewust zijn bij beleidsvorming en bij het informeren over 
beleid. We moeten in staat zijn om het speelveld goed in kaart te brengen. We ontwikkelen methoden 
om snel te signaleren wat er speelt onder onze stakeholders en hun gedragskenmerken en we zorgen 
ervoor dat we zelf ook in staat zijn om optimaal gebruik te maken van relevante media, die precies die 
groepen bereiken die we willen bereiken. En we evalueren en toetsen tijdens en achteraf. 
 
 
► Gebruik maken van de  identiteit van de gemeente. 
 
 
Focus op Morgen legt de kenmerken van onze identiteit vast: kleinschaligheid, de menselijke maat in 
de geheel eigen,  leefbare kernen, een goed opgeleide beroepsbevolking, het bieden van rust en 
geborgenheid in nabijheid van grote steden, tolerante bevolking, de combinatie van cultuurhistorie 
(klassieke stads- en dorpsgezichten, polders en buitenhuizen) en natuurschoon (Vecht en het 
veenlandschap) met bedrijvigheid inclusief infrastructuur (Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor, de A2 en 
nabijheid Schiphol) en een internationaal vermaard kennisinstituut (Business Universiteit Nyenrode).  
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Deze kenmerken vormen de basis voor onze marketing over Stichtse Vecht, voor de positionering van 
de gemeente voor bestaande en potentiële nieuwe inwoners en bedrijven,  de positionering van de 
gemeente ten opzichte van omringende gemeenten en voor de ontwikkeling van toerisme. In de  
 
bijlage hebben we deze kenmerken vertaald in ‘Het verhaal van Stichtse Vecht’, een reeks kernbood-
schappen waaraan onze positionering en communicatie kan worden getoetst en verteld  (bijlage 1).  
 
 
2.2 Ontwikkelingen in het vakgebied Communicatie 
 
In deze paragraaf willen we nader ingaan op ontwikkelingen in het vakgebied Communicatie. 
Er zijn verschillende trends te onderscheiden, die deels in paragraaf 2.1 vanuit Focus op Morgen al 
zijn genoemd: de sterke digitalisering van de samenleving, de individualisering, de onthiërarchisering, 
de netwerksamenleving die om verschuiving van zenden naar luisteren vraagt, het afnemend 
vertrouwen versus het laten zien wat je bent als organisatie en wat je doet, en de noodzaak om een 
communicatieve organisatie te zijn: werken aan je legitimatie, bouwen aan verbinding met je omgeving 
en 24/7 verbonden zijn. (Uit: Trends in het vak, Betteke van Ruler, Communicatie NU, 2012) 
 
Het rapport “Vertrouwen in burgers” (2012) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  
(WRR) schetst de veranderende burgerbetrokkenheid, de complexiteit van de samenleving en de 
noodzaak om een omslag te maken naar een nieuwe relatie tussen de overheid en inwoners. Het gaat 
daarbij steeds om vertrouwen; burgerbetrokkenheid door de overheid vereist dat we denken vanuit de 
burgers, respect hebben voor burgers en we de “schurende logica tussen beleidsmakers en burger 
opheffen”. Het vraagt om verbreding van de participatie en het creëren van tegenspel, het vergroten 
van de alledaagse invloed, het stimuleren van  maatschappelijk verkeer en bouwen van steunpilaren. 
Het vereist dat we een beroep doen op de eigen ervaring en verantwoordelijkheid  van burgers. “En 
het vereist een evenwicht tussen loslaten als het kan en sturen als het nodig is,” aldus de WRR. 
Randvoorwaarde daarbij is dat mensen zijn toegerust, doordat overheidsinformatie continu  wordt 
uitgewisseld en goed te vinden en te begrijpen is. Helder moet  zijn welke informatie correct is. Data 
dienen openbaar toegankelijk te zijn, via creatieve, veelal web gerelateerde en passende middelen.  
 
Het medialandschap is met de komst van nieuwe en sociale (online) media drastisch veranderd. De 
bekende, vertrouwde relatie met de lokale journalist die netjes hoor-wederhoor toepast in zijn of haar 
journalistiek, is voorbij. Iedereen mag en kán een mening hebben over de overheid, en (online) media 
bieden hiertoe het platform. Een actuele kwestie die via verenigde (actie) groepen, stakeholders, de 
pers, of sociale media onderwerp van gesprek wordt bij het brede publiek, kan met voor- en 
tegenstanders  het  vertrouwen in het bestuur en de bestuurlijke of  maatschappelijke legitimiteit van 
de gemeente in gevaar brengen. Onze samenleving verwacht van de overheid dat zij verantwoording 
aflegt over haar handelen en roept de overheid dus ook - terecht - ter verantwoording.  
Het nieuwe medialandschap biedt ook voordelen. Het is dynamisch, actueel, snel, kan een groot 
bereik hebben en een dialoog realiseren. Een overheidsorganisatie die – bijvoorbeeld ten tijde van 
een crisis-  adequaat reageert en betekenis geeft aan feiten en emoties, wordt op handen gedragen. 
Sociale media bieden onder andere een goed platform om snel te luisteren en te reageren.  
 
Intern vraagt dit alles om een omslag in denken en doen van  de organisatie. De focus komt nog 
sterker te liggen op het communicatief functioneren van de organisatie , gekoppeld aan  de 
doorontwikkeling van de organisatie. Medewerkers moeten de kans krijgen mee te ontwikkelen en zich 
voor te bereiden op de nieuwe of veranderende taak. Zij moeten vorm geven aan een 
communicatiestijl die verbindend is, getuigt van empathie en engagement. Die vertrouwen geeft en 
verbindingen legt. Professioneel handelen, zowel van bestuurders als van het ambtelijk apparaat, 
vraagt om interactie, verantwoording, helderheid, terugkoppeling, etc., dus communicatief handelen 
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gedurende het gehele proces van beleid en uitvoering.  Dat betekent voor het team communicatie en 
bestuursondersteuning een verschuiving van aandacht: van voorlichting naar advies, naar begeleiding 
en ondersteuning van bestuur en organisatie in alle fasen van het beleidsproces.   
 
2.3 Uitgangspunten voor het gemeentelijk communicatiebeleid 
 
De vertaling van Focus op Morgen en inzichten in de ontwikkelingen van het vakgebied leiden tot een 
communicatieraamwerk, bestaande uit acht communicatie-uitgangspunten.  
 

1. Beleid komt interactief tot stand 
Gemeentelijk beleid komt tot stand in een interactief proces, vanuit de gedachte dat niet de 
gemeente zelf maar de burger centraal staat. En dat iedereen zender is. Beleid kan alleen 
slagen als er voldoende draagvlak voor bestaat. Draagvlak ontstaat in de interactieve 
totstandkoming van beleid en op basis van wederzijds respect in de communicatie. 
 

2. De gemeente heeft een verbindende rol in het bestuurlijke en maatschappelijke veld 
De gemeente kent haar rol in het bestuurlijke en maatschappelijke veld, houdt hier rekening 
mee in de communicatie voor, in en over beleid. De gemeente speelt een initiërende rol als 
verbinder van alle relevante betrokkenen bij totstandkoming van beleid.  Daar hoort zoals 
aangegeven een nieuwe houding en gedrag van de gemeente bij, die past bij de veranderde, 
zelfredzame samenleving.  
 

3. We informeren burgers en leggen verantwoording af aan burgers over beleid en uitvoering 
De aloude taak van heldere, eerlijke voorlichting over beleidvorming, beleid en uitvoering blijft 
bestaan als communicatieve kerntaak van de gemeente: om verantwoording af te leggen en 
om burgers te informeren over hun rechten en plichten. Deze heldere, eerlijke voorlichting is 
basaal om de gemeente geloofwaardig te maken als betrouwbare, transparante organisatie. 
 

4. We informeren en laten ons informeren over relevante ontwikkelingen om ons heen 
De gemeente laat zich informeren en informeert haar inwoners en bedrijven over relevante 
ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het gemeentelijk beleid. 
 

5. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen 
De gemeente zorgt dat informatie toegankelijk en bereikbaar is voor alle inwoners, in een taal 
en aanpak en met middelen die passen bij de diversiteit van de gemeente (multimediale 
aanpak). maar met oog voor de gemeenschappelijke kaders.  
 

6. We maken optimaal gebruik van  bestaande en nieuwe communicatiekanalen 
De gemeente volgt ontwikkelingen op het gebied van informatie, communicatie en participatie 
op de voet en past deze toe in de eigen communicatieaanpak, waar mogelijk in samenwerking 
met betrokkenen uit de gemeente. (Denk aan social media, virtuele en niet-virtuele platforms, 
community’s). 
 

7. Alle communicatie en positionering is integraal, vanuit één samenhangend verhaal 
De unieke identiteitskenmerken van de gemeente Stichtse Vecht worden integraal beschreven 
en gebruikt bij de positionering van de gemeente als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, 
als toeristische trekpleister en als bijzondere gemeente in een verstedelijkte omgeving. Deze 
positionering gebeurt binnen de gemeente vanuit een integrale beleidsaanpak, vanuit een 
samenhangend beeld en verhaal van de gemeente.  Informatie vanuit de gemeente over welk 
onderdeel van het gemeentelijk beleid dan ook,  wordt getoetst aan het integrale verhaal van 
de gemeente.
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8. We communiceren naar maat  voor de verschillende kernen, vanuit een integraal kader 
De gemeente houdt de regionale ontwikkelingen op de voet bij en vertaalt deze naar 
communicatief maatwerk. De gemeente levert binnen het kader van één gemeente maatwerk 
voor de verschillende kernen. 
De gemeente houdt in haar communicatie rekening met de eigenheid van de verschillende 
kernen, zorgt dus voor voldoende contact met vertegenwoordigers van die kernen en van de 
bewoners van het tussengelegen gebied, maar toetst deze communicatie aan de integrale 
gemeenschappelijke kaders van de gemeente als geheel. 
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3 Communicatiedisciplines 
 

Communicatie, als proces en als instrument van beleid en uitvoering, is een verantwoordelijkheid van 
iedereen die voor de gemeente actief is. De communicatie-uitgangspunten worden zichtbaar in 
verschillende communicatiedisciplines en taken. Het zijn taken die deels bij ieders pakket horen, deels 
thuishoren bij gespecialiseerde beleidsteams en deels bij het team communicatie en 
bestuursondersteuning. Deze paragraaf beschrijft de disciplines. 

 
3.1 Bestuurscommunicatie  
Het college van B&W bestuurt de gemeente en legt hiervoor verantwoording af aan de gemeenteraad.  
Het college wil de gemeentelijke visie en beleidsbeslissingen transparant, actief en tijdig uitdragen.  
Bestuurscommunicatie zijn de communicatieactiviteiten die zich hierop richten. Accenten daarin zijn:   

- het vertelt het verhaal van Stichtse Vecht en legt het beleid uit van Stichtse Vecht. 
- We hanteren actief mediabeleid om ons verhaal te vertellen. 
- Collegeleden  communiceren vanuit collegiaal bestuur 
- De raad wordt snel en tijdig geïnformeerd maar heeft geen primaat op de informatie 
- Het bestuur communiceert vanuit een duidelijk profiel  van de gemeente in de regio 
- Actieve informatievertrekking naar de raad. 
- Blijven investeren op contacten in de samenleving. 

 
Ook de raadscommunicatie valt onder de noemer bestuurscommunicatie en kan vergelijkbare 
communicatie-uitgangspunten hanteren. Raadscommunicatie heeft echter een eigen positie en is niet 
opgenomen in deze notitie. In een afzonderlijk werkplan heeft de griffie dit eerder uitgewerkt. De 
gemeente communiceert niet over partijpolitiek, dat is een aangelegenheid van de partijen zelf. 
 
3.2 Beleidscommunicatie & participatie 
In de beleidsontwikkeling en - uitvoering is de gemeente nadrukkelijk zichtbaar voor haar inwoners en 
partners. We laten zien waarvoor we staan als gemeente en wat dit handelen in de praktijk betekent 
voor de betrokken partij(en). Communicatie en participatie is daarvoor een belangrijk hulpmiddel en 
drager. De accenten zijn:    

- Participatie is een middel, geen doel. 
- we werken vanuit de grondhouding: begrip, vertrouwen, waardering en respect. Onze 

communicatiestijl is transparant, betrokken,  professioneel, gericht op het maken van de 
horizontale relatie.  

- er is eenheid in ons beleidshandelen en onze beleidscommunicatie- en participatie.  
- we communiceren niet alleen over de besluitvorming, maar informeren en betrekken partijen 

aan de voorkant, in de planfase, zo vroeg mogelijk. Ook als dit (nog) niet aan de orde is in de 
vorm van – informele – maar duidelijke procedures. We maken de verwachtingen helder 
waarover men wel of niet kan meepraten of –beslissen en koppelen terug  wat er met  inbreng 
gebeurd is.   

- we zijn (digitaal) aanwezig in de relevante netwerken in onze samenleving, zodat nieuw beleid 
zowel vanuit de gemeente als vanuit de inwoners kan worden geïnitieerd.  

- we maken doelgroepgericht gebruik van (digitale) mogelijkheden en inzet van (sociale) media. 
 
3.3 Dienstverlening & Publieksinformatie  
De basis van onze communicatie over onze dienstverlening en het geven van onze publieksinformatie  
ligt vast in het vastgestelde Dienstverleningsconcept Stichtse Vecht. Mensgericht, professioneel, 
hoogwaardige kwaliteit, snel, eenvoudig en transparant zijn de kernwaarden. Accenten  voor 
communicatie zijn:  
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- we gaan uit van een multichannel benadering voor informatievoorziening. Dit betekent dat we 

maatwerk leveren en kijken naar de combinatie van middelen die nodig is om de doelgroep te 
bereiken en te faciliteren.  

- de vraag van inwoner staat centraal. Hij krijgt hulp bij het wegwijs worden in de informatie 
(door navigatie, informatiebalie, TIC en KCC, sociale mediakanalen etc.). Uiteraard wordt 
daarbij ook gekeken naar het meest effectieve kanaal om de vraag te behandelen. 

- Altijd:  helder en duidelijk taalgebruik (B1- niveau) passend bij de uitstraling van gemeente 
Stichtse Vecht (huisstijl, imago etc.) en professioneel (passend bij 3e gemeente van Utrecht).  

- De website is overzichtelijk en toegankelijk ingericht, volgens de webrichtlijnen en toptaken, 
die een goede vindbaarheid en toegankelijkheid waarborgen. 

- We zorgen dat informatie beschikbaar is en faciliteren dit (halen/brengen).  
 

3.4 Gebiedsgerichte communicatie  
Gebiedsgericht werken is het middel om goed contact te hebben en te houden met de 12 kernen, 
waardoor ontwikkelingen tijdig gesignaleerd worden. Deze werkwijze heeft tot doel de afstand tussen 
de gemeente en onze inwoners te verkleinen en bevordert de horizontale verbinding. Het 
gebiedsgericht werken bevordert ook de eigen initiatiefkracht van inwoners en werkt van buiten naar 
binnen en bottum up. Accenten in  onze gebiedsgerichte communicatie: 

- legt het gemeentelijk beleid uit op gebiedsniveau of indien nodig op wijkniveau. 
- deze is dichtbij en op maat, digitaal waar het gewenst is. 
- is gericht op het leggen van de horizontale verbinding, zodat de gemeente en inwoners als 

‘goede buren’ samenleven (vgl. Goede Buurgemeente, Participatienota). 
- deze verloopt grotendeels via de (digitaal) georganiseerde bewonersgroepen 
- we faciliteren de gebiedsgerichte communicatie. 

 
3.5  (Online) Mediabeleid  
De gemeente is onlosmakelijk verbonden met de pers en media; jaarlijks beantwoorden we zo’n 600 
persvragen, we verschijnen dagelijks in offline en online media,  we versturen ca. 150 persberichten, 
we worden  dagelijks genoemd op of we interacteren via sociale mediakanalen. Een goede relatie met 
alle media is van groot belang om een eenduidig beeld van de gemeente te kunnen geven. 
 
Accenten in ons mediabeleid en online communicatie: 

- proactief; we hebben oog voor wat de (online) media van ons verwacht en hoe we het beste 
kunnen samenwerken en spelen daar op in met onze berichtgeving (win-win situatie).  

- vanuit de centrale boodschappen geven we betekenis aan de feiten.  
- media benutten we als intermediair naar onze doelgroepen en genereren free-publicity. 
- onze sociale mediakanalen zijn een belangrijke schakel in de communicatie tussen de 

gemeente, de media en de inwoners.   
- we hanteren als servicenorm naar de media: dezelfde dag antwoord op de vraag. 
- Direct betrokkenen informeren we altijd voorafgaand aan media. 
- Ook voor media is de website een  belangrijke bron van informatie, met o.a. toegang tot de 

openbare besluiten van B&W, persberichten, raadsvoorstellen  en raadsinformatie (RIS). 
- relatiebeheer met media, vanuit een professionele afstand tot de pers. 

 
 
3.6  Communicatiemanagement bestuurlijke topics 
Een actuele kwestie die via het private domein, (actie) groepen, stakeholders, de pers, of sociale 
media onderwerp van gesprek wordt bij het brede publiek, kan met voor- en tegenstanders  het  
vertrouwen of de bestuurlijke/maatschappelijk legitimiteit van het bestuur of gemeente in gevaar 
brengen.   
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Twee trends laten zich daarbij onderscheiden. Onze samenleving verwacht van de overheid  dat zij 
verantwoording aflegt over haar handelen, vooraf of achteraf.  Daarnaast krijgt de overheid 
toenemend een rol toebedeeld in het maatschappelijk  (crisis)management,  soms ook als er geen 
sprake is van overheidsverantwoordelijkheid.  Het goed managen van dergelijke vraagstukken is  van 
steeds groter belang geworden in het bestuurlijk handelen en dus ook in de communicatie. 
 
Communicatiemanagement van bestuurlijke topics gaat over het – zo mogelijk proactief -  in kaart 
brengen van mogelijke topics,  waardoor de gemeente de juiste maatregelen kan nemen en deze 
kunnen worden gecommuniceerd en waar nodig geduid.  Accenten zijn :  

- wij  proberen om in de beleidsvoorbereiding  topics  te onderkennen en op te lossen. 
- wij communiceren waar mogelijk  proactief, snel, duidelijk,  planmatig en tijdig;  indien topics 

plots ontstaan communiceren we reactief, maar ook dan snel en planmatig. 
- in de aanpak van bestuurlijke topics  is sprake van een gecoördineerde aanpak met alle 

relevante vakgebieden, waaronder communicatie. 
- we evalueren en trekken lessen voor de toekomst. 

 
 
3.7  Risico- & crisiscommunicatie 
De burgemeester heeft  de plicht de bevolking over een crisis te informeren. Vooraf, over mogelijke 
risico’s.  Bij  een daadwerkelijke crisis  is goede communicatie een belangrijk middel om de regie te 
voeren over de crisis en de beelden daarover.   
 
Onder invloed van internet- en telecommunicatietechnologie en maatschappelijke veranderingen, is 
de rol van de overheid in crisiscommunicatie aanzienlijk veranderd. Was de overheid voorheen de 
voornaamste afzender van informatie, tegenwoordig heeft de burger óók deze mogelijkheden. Met de 
komst van sociale media verschijnen informatie en beelden van een crisis in de (sociale) media nog 
voordat traditionele media of de crisisorganisatie hierover beschikken. Deze nieuwe vorm van 
burgerjournalistiek vraagt om andere inspanningen van de overheid.  Burgers willen informatie ‘real 
time’ of zoeken zelfs de dialoog. De opdracht aan de overheid is hier de crisiscommunicatie op aan te 
laten sluiten.  
Leidend voor onze crisiscommunicatie is: ‘om het publieke vertrouwen’. Om de burger centraal te 
stellen is het belangrijk om continu de buitenwereld naar binnen te halen. Daarnaast is er voor de 
burgemeester ook een publieke verantwoordingsplicht over de maatregelen. Accenten in onze risico- 
en crisiscommunicatie zijn:   

- informatieverstrekking, het bieden van handelingsperspectieven, schadebeperking en 
betekenisgeving zijn onze kerndoelen, mede om  de (zelf)redzaamheid van burgers te 
bevorderen. 

- communiceren wat je wel als overheid weet, maar óók wat je nog niet weet is een (nieuw) 
belangrijk uitgangspunt van crisiscommunicatie. 

 
De organisatie en inrichting van de crisiscommunicatie vraagt om permanente professionalisering.  
Geen enkele gemeente in de Veiligheidsregio Utrecht kan het proces crisiscommunicatie alleen met 
de eigen organisatie uitvoeren. Daarom is samenwerking vanaf het eerste moment cruciaal, met 
specialistische  communicatieprofessionals met  sleutelfuncties in de crisiscommunicatie. 
Randvoorwaarde is dat lokale kennis geborgd blijft en elke gemeente zelf communicatiecapaciteit 
beschikbaar  heeft. Wij sluiten ons aan bij de ontwikkelingen op dit terrein binnen de Veiligheidsregio 
Utrecht. Voor 1 mei 2014 herijken we ons provinciebrede draaiboek crisiscommunicatie, de 
piketregeling en de provinciebrede voorlichterspool.   
 
 

 
    
Pagina  12 van 18 
  

 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

  

3.8 Gebiedsmarketing en relatiebeheer 
Stichtse Vecht verdient het om zichzelf in de etalage te zetten, te positioneren. Herkenbaar en 
aantrekkelijk te zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat wil de gemeente, maar de 
behoefte aan het ‘vermarkten’ leeft ook bij partners van Stichtse Vecht, zowel bij de maatschappelijke 
instellingen als het bedrijfsleven: het gebied, zijn potentie en kenmerken in de markt zetten.  
 
Positionering heeft verschillende dimensies. Het gaat om positionering van: 

- De overheid en het bestuur 
- Stichtse Vecht als aantrekkelijke woon- en werkplaats,  
- als toeristische trekpleister,  
- als aantrekkelijke samenwerkingspartner in bestuurlijk verband.  

 
Marketing is een belangrijk instrument om Stichtse Vecht kerkenbaar te maken, in de mate die past bij 
hetgeen in Focus op Morgen is aangeven over het behoud van de balans van het gebied. 
Het is geen taak van alleen de gemeente alleen, maar van alle partijen in de samenleving. Het is goed 
dat de partijen hun krachten bundelen en duidelijke keuzes maken om een zo groot mogelijk effect te 
genereren met een eenduidig en helder profiel. Het gekozen profiel moet aansluiten bij hetgeen 
verwoord is in Focus op Morgen, moet zowel realistisch als ambitieus zijn: één dat wordt herkend door 
iedereen, uitdagend is en een gevoel van trots opwekt. Het Verhaal van Stichtse Vecht is daarin een 
belangrijke drager.  
 
Samenwerking met stakeholders en goed relatiebeheer horen daar onlosmakelijk bij. We moeten het 
als gemeente  hebben van de persoonlijke contacten die inwoners, de raad, het college en de 
ambtenaren hebben. Immers, mensen zijn de echte ambassadeurs van Stichtse Vecht.  Goed 
relatiebeheer is onmisbaar (public affairs). De gemeente wil uitstekende relaties onderhouden met alle 
stakeholders. Ook dit willen we verder uitwerken. 
 
3.9  Interne communicatie 
Interne communicatie is een belangrijk instrument in het begeleiden van de ontwikkeling en het 
bouwen aan de gemeente Stichtse Vecht. Interne communicatie zorgt voor verbinding en trots. 
Accenten:   

- bijdragen  aan een effectieve interne informatie-uitwisseling. Medewerkers weten wat er 
speelt, wat er van hun verwacht wordt en kunnen prettig samenwerken doordat zij over 
informatie en kennis beschikken en deze delen. Hierbij geldt  een breng- en  haalplicht. 

- Bijdragen aan een gevoel van gezamenlijkheid en trots. 
- Bijdragen aan het doorontwikkelen van de organisatie en het communicatief functioneren van 

onze organisatie.  
- Mooi van binnen is ook mooi van buiten: interne communicatie draagt bij aan het verhaal van 

Stichtse Vecht. 
- Bijdragen aan en opereren  vanuit de vier cultuurwaarden: Betrokken, Actief, Kwaliteitsgericht 

en Klantgericht.  
Interne communicatie is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de integraal managers en 
natuurlijk van de medewerkers zelf. 
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4 Hoe nu verder? 
De uitvoeringsperiode van dit beleidskader bestrijkt twee collegeperiodes. Voor beide periodes geldt 
dat het van belang is te blijven investeren in een communicatieve gemeente. 
 
4.1.  Actiepunten 
We ondernemen daarvoor onder meer de volgende acties:  
 

1. We geven de interne en externe communicatie gestalte volgens de acht uitgangspunten die 
beschreven zijn in paragraaf 2.3. van dit beleidskader. 

 
2. We blijven we de beproefde informatie- en communicatiemiddelen inzetten: de 

gemeentepagina, de Raadsinformatiebrief, de website, Intranet, persberichten, bijeenkomsten, 
bestuurlijke bezoeken, nieuwsbrieven, social media.  We kiezen voor een multichanneling 
benadering: we communiceren met inwoners, bedrijven en organisaties op de wijze die zij 
wensen en waarmee zij het best bereikt kunnen worden (maatwerk). Daarbij zullen we wel 
steeds zorgvuldig bekijken welke middelen effectief zijn in relatie tot het beschikbare budget en 
de beschikbare formatie. We bekijken ook in hoeverre we tot samenwerking met particuliere 
media en met de samenleving kunnen komen.  
 

3. We ontwikkelen, in relatie tot de doorontwikkeling van de organisatie, een visie op 
gebiedsgerichte communicatie. Daarin besteden we aandacht aan het eventueel inrichten of 
faciliteren van wijkgerichte communicatiemiddelen. 
 

4. We gaan door met de inrichting van onze webgerelateerde media: facebook, linkedin, twitter, 
maar ook apps, al dan niet gebiedsgericht, chat en  onze eigen Internetsite en Intranet. Dit 
gebeurt  in nauwe samenwerking met de afdeling Publiekzaken. We maken als onderlegger 
voor deze ontwikkelingen een visie op online communicatie. 
 

5. We implementeren de participatienota en het concept Goede Buurgemeente. Via een 
werkgroep participatie draagt het team Communicatie en bestuursondersteuning hieraan bij.  
 

6. We werken, vanwege het toegenomen belang risicocommunicatie, en vanwege de 
veranderende inrichting en (regionale) professionalisering van de totale crisisbeheersing, aan 
het herinrichten van de organisatie van de crisiscommunicatie.  
 

7. We kiezen bij de profilering van Stichtse Vecht voor een herkenbare stijl van Stichtse Vecht, 
waarin we de terreinen gebiedsmarketing, promotie, externe betrekkingen en Public Affairs 
willen bundelen en stroomlijnen. We zullen dit onder meer in gebiedsmarketingbeleid 
vastleggen.  
 

     In het kader van de positionering van Stichtse Vecht willen we gerichter en professioneler 
     gebruik maken van ons relatienetwerk en zo lobbytrajecten succesvol te kunnen voeren.  

 
8. We werken aan een communicatieve organisatie: om medewerkers in staat te stellen zelf 

goede informatie, communicatie en participatie te verzorgen, maakt het team Communicatie en 
bestuursondersteuning  een toolkit Communicatie: formats, protocollen, afwegingskaders, 
voorbeelden van persberichten, berichten op social media, inrichting van platforms etc. 
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9. We toetsen via onderzoek of onze communicatie vraaggericht en effectief is. Onderzoek en 
evaluatie geven inzicht in relaties, ons imago bij relaties, in haalbaarheid van 
communicatiedoelen, in (meetbare) effectiviteit én efficiency van inzet van communicatie. We 
willen komen tot de inrichting van een klanten- of burgerpanel, in combinatie met overige 
initiatieven om klanten te raadplegen, bijvoorbeeld vanuit dienstverlening. 
 

10. Om onze organisatie communicatief nog vaardiger te maken, zullen we, onder meer in 
afstemming met het team Personeel en Organisatie, in kaart brengen welke coaching, 
opleiding en training zinvol is. Daarbij kijken we ook naar het (nieuwe) bestuur: denk aan 
mediatraining, presentatievaardigheden, luistervaardigheden. De griffie kan dit voor de nieuwe 
raad in beeld brengen.  

 
Bij de uitwerking van de genoemde visies en deelplannen over gebiedsgerichte communicatie, online 
communicatie en gebiedsmarketingbeleid worden belanghebbenden en belangstellenden, zowel 
intern als extern, betrokken.  
 

 
4.2.  Uitvoering van de communicatie: interne afstemming en samenwerking  
Het team communicatie en bestuursondersteuning coördineert  en bewaakt de uitvoering van dit 
beleidskader en geeft er, samen met de organisatie, uitvoering aan.  
  
Om de eenheid van de communicatie van Stichtse Vecht te garanderen, werkt het team nauw samen 
met de verantwoordelijke beleidsteams waar het gaat om participatietrajecten, positionering, 
gebiedsgericht werken, gebiedsmarketing, om gezamenlijk ‘Het verhaal van Stichtse Vecht’ te borgen 
en uit te dragen. 
De resultaten van deze samenwerking kunnen onderdeel worden van de hierboven al genoemde 
toolkit. Het team beziet in nauwe samenwerking met de organisatie hoe deze taken, methodisch 
effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.  
 
In het kader van de doorontwikkeling bezien we hoe de communicatiefunctie qua taakverdeling, 
bemensing en bekostiging kan worden ingericht.  
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5 Financiën en vervolg 
 
5.1 Financiën  
 
Het communicatiebeleidskader wordt budgetneutraal ingevoerd. De hier beschreven ontwikkelingen 
worden bekostigd vanuit verschillende gemeentebrede budgetten.  
 
De hier genoemde communicatieactiviteiten worden budgetneutraal bekostigd  via het  beschikbare 
werkbudget voor communicatie. Op dit budget  rust een taakstelling van 10.000 euro met ingang van 
2015. Deze bezuiniging wordt via aanbestedingsresultaten reeds eerder en ruimer geëffectueerd.  
 
In zijn algemeenheid geldt dat het werkbudget alleen bestemd is voor corporate doeleinden. 
Specifieke communicatiekosten t.b.v. projecten komen ten laste van de exploitatiebudgetten van deze 
projecten. 
  
Voor de implementatie van de participatienota  zijn in de begroting reeds gelden gereserveerd.  
 
Webontwikkelingen worden bekostigd via budgetten van Publiekszaken en Informatie en 
Automatisering. 
 
In dit beleidskader hebben wij diverse vervolgnotities aangekondigd. Eventuele budgettaire 
consequenties van deze nieuwe beleidsontwikkelingen zullen via de betreffende notities aan de raad 
worden voorgelegd.  
 
5.2 Vervolg 
Na vaststelling in de raad is dit Communicatiebeleidskader 2013 - 2017 kaderstellend voor alle 
communicatieactiviteiten van de gemeente. Ook vormt het communicatiebeleidskader de basis voor 
het vastleggen van werkafspraken en richtlijnen. 
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6 Bijlagen 
 

6.1 Bijlage 1 Het verhaal van Stichtse Vecht 
 
Voor de positionering  van Stichtse Vecht laat ‘het verhaal’ van Stichtse Vecht zich als volgt vertellen 
in een aantal kernboodschappen. Alle communicatie van de gemeente Stichtse Vecht toetsen we aan 
deze kernboodschappen. 
 
Gemeente als verbinder 
Stichtse Vecht is een krachtige en betrouwbare partner in de regio, altijd uitgaande van onze eigen 
kracht én vanuit het belang van onze inwoners. De gemeente maakt de verbinding tussen partijen, 
door als ‘goede buren’ op basis van wederzijds respect en transparant samen te werken met onze 
inwoners. De zelfredzaamheid van inwoners wordt optimaal benut, De gemeentelijke organisatie 
vervult hierin een faciliterende rol en levert maatwerk. De gebiedsgerichte aanpak staat daarbij 
voorop. 
 
Landschappelijk en cultuurhistorisch karakter 
Stichtse Vecht is het ‘buiten van de Randstad’. Onze ligging tussen de steden Amsterdam en Utrecht 
en het landschappelijk karakter, maakt dat de mensen prettig wonen en recreëren in onze gemeente. 
Inwoners zijn trots op de rijke historie van de streek. De cultuurhistorie van Breukelen, Loenen en 
Maarssen is verbonden aan de geschiedenis van de Vecht met haar prachtige buitenplaatsen en 
grachtenpanden. We kiezen voor duurzaam behoud én ontwikkeling, zodat economie en ecologie 
hand in hand gaan.  
 
Kracht van de kernen 
Het zijn vooral de 12 kernen die hun eigen identiteit en geschiedenis inbrengen. De menselijke maat, 
het gemeenschapsgevoel, de tolerantie en diversiteit bepaalt de kracht van de 12 kernen. We willen 
als gemeente deze kracht en het ‘eigene’ behouden en versterken. Daarin bieden we maatwerk en 
accepteren we verschillen.  
 
Samen Sterk  
Met de meeste inwoners in Stichtse Vecht gaat het goed. Als men op een bepaald moment 
ondersteuning nodig heeft, is de gemeente niet meer het vanzelfsprekende vangnet, maar de 
springplank om het zelf te doen. De gemeente treedt (geleidelijk) terug. Inwoners moeten op eigen 
kracht, zelfredzaam, met hulp van anderen in de samenleving meer eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. De gemeente faciliteert hen daarin en springt bij waar nodig. 
 
Professioneel en betrouwbaar 
Stichtse Vecht is ook een moderne gemeente met professionele dienstverlening en een klantgerichte 
benadering van de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Betrokken, professioneel, 
met respect en vertrouwen zijn gemeenschappelijke waarden, die door de hele organisatie worden 
gedragen. Er is ruimte om continu verbeteringen aan te brengen en we zijn open over wat wel en niet 
goed gaat.  
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6.2 Bijlage 2 De basis op orde 
 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd om de gemeentelijke communicatie op orde te krijgen.  
Bij de start van de gemeente Stichtse Vecht heeft de toenmalige stuurgroep enkele communicatie-
uitgangspunten vastgesteld die tot nu de basis voor de communicatie hebben gevormd, zowel voor de 
in- en externe communicatie, de media en voor de interne communicatie. 
 
Vanuit deze eerste kaders heeft het creëren van transparantie, stabiliteit en vertrouwen in onze 
nieuwe gemeente centraal gestaan in zowel de interne en externe communicatie. Het leveren van 
goede (digitale) dienstverlening aan inwoners, het informeren van raad, pers en publiek, het inrichten 
van de participatie én interactie tussen inwoners en bestuur, kreeg daarbij prioriteit.  
 
Zoals in de hele organisatie is ook vanuit  het communicatieteam de eerste jaren van Stichtse Vecht 
gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Zo is gezamenlijk met het team Centrale 
Dienstverlening gewerkt aan de inrichting van een webteam en een contentbeheerplan. Het draaiboek 
crisiscommunicatie is geactualiseerd, er is een piketregeling  voor de communicatieadvisering 
ingevoerd en de gemeente Stichtse Vecht neemt deel aan een provinciale pool voor 
crisiscommunicatie. Participatiebeleid is in maart 2013 vastgesteld door de raad.  De griffie heeft een 
communicatieplan/werkplan Raadscommunicatie opgesteld.  
 
Bestaande communicatiemiddelen 
Onze externe communicatie is transparant en proactief, de infrastructuur staat: wekelijks verschijnt de 
gemeentepagina, de website wordt dagelijks verder geactualiseerd, de pers ontvangt wekelijks de 
openbare besluitenlijst van het college inclusief persberichten en een activiteitenkalender van B&W. 
Persvragen worden beantwoord, naar verwachting zo’n 600 in 2013. Media worden actief gemonitord 
Ten behoeve van speerpunten van beleid worden nieuwsbrieven uitgebracht (Gebiedsgericht werken, 
Veiligheid, Samen Sterk).  Bewoners worden waar nodig via bewonersbrieven actief geïnformeerd 
over ontwikkelingen bij hen in de straat/buurt.  Begin 2013  zijn we gestart met de inzet van sociale 
media in onze communicatie én dienstverlening. Het twitteraccount heeft nagenoeg 1000 volgers. Er 
is een Facebookpagina ingericht. Voor de communicatie over afval is een app ontwikkeld. 
 
Organisatiebreed is ingezet op participatie, onder mee via Klankbordgroepen (strategische 
heroverweging), informatie- en inloopavonden. Wekelijks publiceren wij alle officiële bekendmakingen. 
 
Wekelijks verschijnt een Raadsinformatiebrief  waarmee het college actief invulling geeft aan de 
actieve informatieplicht aan de raad. Het college kent wijkwethouders. B&W bezoeken  jaarlijks alle 
kernen.  
 
Onze interne communicatie legt verbindingen: wekelijks verschijnt een Infobulletin vanuit het 
managementteam aan de gehele organisatie, het intranet is ingericht en de knipseldienst over 
Stichtse Vecht in de media wordt wekelijks intern verspreid. Het personeelsblad, dat bestemd is om in 
de eerste drie jaar de medewerkers te “binden en boeien”, is 4 keer jaarlijks verschenen. Dit wordt per 
2014 beëindigd. We doen onderzoek naar de interne communicatiebehoefte.  
 
Via in company trainingen voor alle beleidsadviseurs van de gemeente en het beschrijven van de 
eisen die gesteld worden aan het beleidsproces, raakt een participatieve en communicatieve wijze van 
werken steeds meer ingebed  in de hele organisatie.   
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