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1. Inleiding: van Uitgangspunten en doelen naar communicatiebeleidsplan 
Voor u ligt het communicatiebeleidsplan 2021-2022 van de gemeente Ouder-Amstel. Het communicatiebeleidsplan vloeit voort uit het document 
Uitgangspunten en doelen gemeente Ouder-Amstel, waarin de gemeente Ouder-Amstel haar doelen beschrijft op het gebied van ‘verbinden’ en ‘contact 
hebben en houden’ met haar belanghebbenden. Dit communicatiebeleidsplan beschrijft hoe communicatie de komende jaren bijdraagt aan het realiseren van 
de doelen van de gemeente Ouder-Amstel. 

Ouder-Amstel is verbindend, uniek en divers. De gemeente is er voor haar inwoners en wordt door haar inwoners gemaakt. Momenteel wordt er ook gewerkt 
aan een strategisch HRM-beleid, onder andere voor Ouder-Amstel. Zowel het document Uitgangspunten en doelen als het strategisch HRM beleid moeten de 
Visie 2030 – daar waar we willen komen – ondersteunen. 
Het document Uitgangspunten en doelen geeft inzicht in de uitgangspunten en doelen die Ouder-Amstel heeft in relatie tot de verschillende thema’s waarmee 
Ouder-Amstel te maken heeft. Het document Uitgangspunten en doelen dient steeds afgestemd te zijn op het actuele en geldende coalitie akkoord. Dit 
betekent dat we elke keer nadat er verkiezingen zijn geweest, het beleidskader moeten herijken en aanpassen aan dat actuele coalitieakkoord. 

Het Communicatiebeleidsplan beschrijft op welke wijze de doelen van Ouder-Amstel gerealiseerd kunnen worden. Het Communicatiebeleidsplan geeft 
antwoord op de vraag welke prioriteit we geven aan communicatieactiviteiten – terwijl de reguliere taken gewoon doorgaan – om de komende jaren te komen 
tot een organisatie van Ouder-Amstel en de positionering daarin van communicatie, die we voor ogen hebben. Ook het Communicatiebeleidsplan dient 
aangepast te worden aan het actuele coalitie akkoord. Aanvullend op het Communicatiebeleidsplan volgt een communicatie-uitvoeringsplan. Dit is een jaarplan 
communicatie en is gebaseerd op het coalitieakkoord, het document Uitgangspunten en doelen en het communicatiebeleidsplan. Het coalitieakkoord is 
derhalve leidend voor het document Uitgangspunten en doelen, het communicatiebeleidsplan, het communicatie uitvoeringsplan en daarmee ook voor de 
prioriteiten die we stellen.

2. Doelen
Ons centrale doel om Communicatie te positioneren in het hart van het beleid met het doel onze eigenheid en ons unieke en diverse karakter als gemeente 
behouden en versterken omdat daarin onze kracht zit. 

Verbinding
De gemeente Ouder-Amstel zoekt de dialoog met haar inwoners en samenwerkingspartners. We staan écht open voor de ander. Door het gesprek aan te gaan, 
te luisteren en niet zelf al in te vullen, achterhalen we wat er leeft en onderzoeken we met elkaar de mogelijkheden. We zijn een relatie-gedreven organisatie en 
leggen verbindingen, zowel binnen als buiten. Samen met onze samenwerkingspartners geven wij invulling aan de uitdagingen waar we ons voor gesteld zien. 
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Dit doen we mede op basis van een helder een vooruitstrevend beleid en we bieden echte mogelijkheden aan de belanghebbenden om te participeren. We 
zorgen ervoor dat belanghebbenden kunnen participeren in verschillende thema’s en op verschillende niveaus bij ontwikkelingen die van belang zijn voor hun 
leef- en werkomgeving. We zorgen ervoor dat de informatievoorziening voor iedereen toegankelijk is en is afgestemd op de behoefte van de diverse groepen 
belanghebbenden.

De gemeente Ouder-Amstel is een communicatieve organisatie, waarin de medewerkers (en leidinggevenden) zelf eigenaarschap voor communicatie dragen. Ze 
dragen zelf actief bij aan het versterken van onze profilering en reputatie op basis van de uitgangspunten en doelen en zijn zich bewust van hun rol. In de 
interactie met de omgeving hebben we een open positieve houding waarin we stimuleren en faciliteren, hebben we vertrouwen en interesse in de ander en 
maken we verbindingen. Hiermee winnen wij steeds meer de hoofden en harten van de gemeenschap en onze samenwerkingspartners en realiseren we de 
verbindingen die nodig zijn. Ouder-Amstel is een transparante en betrouwbare gemeente, die daadwerkelijk open staat, de dialoog aangaat en van harte 
samenwerkt.

Uniek
Elk leefgebied binnen de gemeente Ouder-Amstel kent zijn eigen unieke kenmerken en dynamiek. We benutten deze kenmerken en eigenheid en zetten dit in 
daar waar mogelijk.

Divers
We beschikken in Ouder-Amstel over een grote variatie aan leefgebieden. We benutten en koesteren die variatie.  

3. Wat gaan we samen doen?
Hieronder staat beschreven waar communicatie zich op gaat richten binnen de gemeente Ouder-Amstel. Het team Communicatie heeft hierin een steunende 
(adviserende, faciliterende en soms uitvoerende) rol. We kunnen de opgave alleen realiseren met de inzet en betrokkenheid van alle collega’s van Ouder-
Amstel, de collega’s die vanuit  Duo+ voor Ouder-Amstel werken en andere stakeholders. “Communicatie in het hart van het gemeentelijk beleid”.  
Commitment vanuit het management (Burgemeester, gemeentesecretaris en het College) is hierbij onmisbaar, om de doelen samen waar te kunnen maken. In 
het communicatie uitvoeringsplan worden deze onderdelen verder uitgewerkt. Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan rollen, taken en 
verantwoordelijkheden in het samen bereiken van resultaten.
Efficiënt omgaan communicatie: doeltreffend en doelmatig
We beschikken over een beperkt aantal uren aan resources binnen communicatie ten behoeve van Ouder-Amstel.  Kijkend naar de benchmark  heeft 
communicatie circa het gemiddeld aantal uren communicatie ter beschikking dat een reguliere gemeente van ongeveer dezelfde omvang in Nederland heeft. 
Desondanks komen we – door het grote aantal projecten – met de uren niet uit. Dit laatste wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Ouder-Amstel bewust een 
pregnantere rol uitvoert bij projecten dan de gemiddelde gemeente, en als onderdeel van de metropoolregio – in afwijking van de gemiddelde gemeente – te 
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maken heeft met grootstedelijke uitdagingen zoals “De Nieuwe kern”, “Werkstad OverAmstel, Entrada, Amstel Busisnes Park. De pregnantere rol bij projecten 
en de grootstedelijke uitdagingen vragen om een goede, professionele communicatieve ondersteuning.
Efficiëntie halen we op doeltreffendheid (de juiste dingen doen / prioriteiten stellen) en doelmatigheid (dat wat we doen in 1 keer goed doen). Daarmee komen 
we uit op de volgende verdeling:

1) We plannen projectmatig de inzet van communicatie;
a. Opstellen van het projectenoverzicht

Voor de praktijk betekent dit dat we in- en overzicht houden in het totaal van lopende projecten en dat de planning van dergelijke projecten ook betekenis 
heeft voor de planning van communicatie activiteiten.  Aan de voorkant maken we derhalve in samenspraak met de collega’s van Ouder-Amstel en Duo+ 
inzichtelijk waar de inzet van communicatie wordt verwacht. We gebruiken hiervoor het projectenoverzicht.

b. Voor elk project maken we een communicatieplan. 
Samen met projectleiders bepalen we hoe de communicatie eruit moet zien en op welke momenten deze worden gepland. Het communicatieplan is 
derhalve een onlosmakelijk deel van het projectplan. De wijze waarop inwoners en samenwerkingspartners betrokken worden, moet aan de voorkant van 
het project duidelijk zijn. Verder moet aan de voorkant duidelijk zijn hoe we samen werken en hoe we komen tot co creatie vanuit de afzonderlijke rollen 
(projectleiding versus vakinhoudelijke inbreng versus communicatieve inbreng). 

c. Externe financieringsbronnen aanspreken
In projectplanningen zou duidelijk tot uiting moeten komen of er vanuit een dergelijk project financiële middelen beschikbaar zijn ten behoeve van de 
communicatie. 

d. Omgaan met binnenwaaiers
We hebben vanuit communicatie altijd te maken met binnenwaaiers. Door regie te voeren op de te plannen communicatie uitingen kan het aantal 
binnenwaaiers belangrijk afnemen. De echte onvoorzienbare “binnenwaaiers” kunnen dan ook met de beperkte ruimte die er is gewoonweg worden 
afgehandeld. In 2021 zal het nog niet zo ver zijn dat het aantal binnenwaaiers afneemt ten opzichte van 2020. In 2021 zouden we erop aan moeten sturen 
dat het aantal binnenwaaiers ook echt kan afnemen. We houden vanaf 2022 rekening met een beperkt aantal uren (4 uur per week) ten behoeve van 
binnenwaaiers.
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2) We focussen in 2021 op de volgende going concern taken:
a. Bestuursadvisering (inclusief het faciliteren van raadscommunicatie)
b. Reguliere externe communicatie

a. Projectcommunicatie
b. Crisiscommunicatie
c. Backoffice werkzaamheden (InterComm, webcare, gemeentepagina, gemeentegids, ondersteuning adviseurs et cetera)

3) We zetten in 2021 in op de volgende nieuwe activiteiten die uitgewerkt moeten worden in het communicatie-uitvoeringsplan 2021:
a. Slimmer omgaan met de (veelheid van) contacten van de inwoners met de gemeente Ouder-Amstel

We merken in Ouder-Amstel dat de veelheid van contactmogelijkheden contraproductief kunnen werken indien het gaat om de laagdrempeligheid en het 
onderhouden van het warme contact met onze inwoners. De manieren waarop een burger contact kan leggen met de gemeente zijn onbegrensd. Het 
aantal contactmomenten en middelen is ook qua omvang gestegen. Contact komt tot stand via het KCC aan de balie, de website, telefoon 
(bestuurssecretariaat), brieven, e-mails, sms berichten, WhatsApp berichten, etc..  .
De manier waarop we daarmee vervolgens in Ouder-Amstel omgaan kan per medium verschillen. De verwachting is dat Ouder-Amstel in de komende jaren 
qua bewoner aantal stijgt van 14.000 inwoners naar circa 28.000 inwoners. Mogelijke – maar ook noodzakelijke oplossingen – zijn:

i. Het kanaliseren van de inkomende contacten en het stroomlijnen van het werkproces dat daarop volgt, en / of;
ii. Het gebruik maken van digitale mogelijkheden om de happy flow (80%) van contacten zo efficiënt mogelijk af te handelen, waardoor er ruimte blijft 

om in de overige (20%) gevallen invulling te geven aan de laagdrempeligheid en het persoonlijk en warm contact. Robotisering  maakt dat inwoners 
het gevoel krijgen dat ze direct worden geholpen doordat het geautomatiseerde proces (tussen) berichten stuurt op een aantal momenten, de 
bewaking van de voortgang goed kan verlopen, inzichtelijk is hoe lang zaken liggen en waar, etc.. Robotisering van de happy flow zou 80% van de 
contactmomenten vloeiend moeten laten verlopen. Voor de resterende gevallen zou er dan de ruimte en tijd  zijn om de contacten op maat af te 
handelen. 

iii. Het organiseren van het persoonlijk en digitaal contact met behulp van een (te ontwikkelen) participatieplan.
b. Communicatiever maken van de organisatie: 

i. Collega’s trainen, ondersteunen en faciliteren in het aangaan van de dialoog. 
ii. Bewustwording creëren dat wij allemaal invloed hebben op de reputatie en het imago van (de gemeente) Ouder-Amstel. De betrokkenheid van de 

volledige organisatie is cruciaal.
iii. Storytelling: op basis van een heldere positionering en een bijbehorend kernverhaal (corporate story) zetten we storytelling in om samen Ouder-

Amstel op de kaart te zetten en te laten zien (vooral ook beeldend) waar de gemeente voor staat. 
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c. Issuemanagement: 
i. We monitoren actief online (Obi4Wan) en managen actief social media.

ii. Gezamenlijk met portefeuillehouders achter- en vooruitkijken om te leren van hetgeen we hebben gedaan en proactief in te spelen op mogelijke 
issues. We kunnen daardoor regie op de communicatie te houden (Newsroom). 

d. Reputatiemanagement
Ouder-Amstel is binnen de regio een verbindende, unieke en diverse woongemeente. Ouder-Amstel heeft een dorps karakter en ligt nabij de grote stad 
Amsterdam. Dit spreekt onze inwoners aan. Met de toename van de drukte in de stad groeit de behoefte aan een tegenhanger in de vorm van rust, natuur, 
eenvoud en de menselijke maat. 

i. Medewerkers zijn ambassadeur van de gemeente
Het verhaal van de verbindende, unieke en diverse gemeente moet centraal staan in de in- en externe communicatie en zou kleur moeten krijgen 
door de medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel actief als ambassadeur in te zetten om dit verhaal te delen en te gebruiken in de 
communicatie over de gemeente. Team Communicatie heeft hierin een faciliterende rol.

ii. Gebruik huisstijl Ouder-Amstel
In onze communicatieve uitingen gebruiken we allemaal dezelfde huisstijl. 

e. Interne / verandercommunicatie
Een groot deel van de medewerkers dat werkt voor Ouder-Amstel, is gedetacheerd vanuit Duo+. Vanuit Duo+ wordt parallel aan het 
communicatiebeleidsplan van Ouder-Amstel, gewerkt aan een communicatiebeleidsplan voor Duo+. Daarin ligt een groot deel van de focus op interne- en 
verandercommunicatie. Hierbij kijken we niet alleen naar de interne Duo+ organisatie, maar vooral naar de wijze waarop de medewerkers van Duo+ met  
hun kennis en kunde optimaal kunnen bijdragen aan het waarmaken van de gemeentelijke doelen. Dit betekent concreet: 

i. Interne communicatie: zorgen dat actuele kennis toegankelijk is voor iedereen die bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de gemeente 
Ouder-Amstel, zorgen voor tools & templates die de collega’s helpen in de samenwerking met de afdeling communicatie en in de zelfredzaamheid 
bij het ‘contact met de inwoners en samenwerkingspartners’ van de gemeente Ouder-Amstel. Communicatie adviseert en faciliteert.

ii. Verandercommunicatie: zorgen dat iedereen in staat is om qua kennis en gedrag de doelen van de gemeente Ouder-Amstel te realiseren door 
kennisontwikkeling op het gebied van ‘wederkerig contact’ en het (helpen) ontwikkelen van trainingen die zelfredzaamheid van op het gebied van 
communicatie kunnen vergroten (denk aan schrijven van teksten, gesprekstechnieken en adviesvaardigheden). Communicatie adviseert, coacht en 
faciliteert.


