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1 Inleiding

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft in 2019 besloten om via de Rekenkamer onderzoek te doen naar 
het extern communicatiebeleid van de gemeente Ouder-Amstel. 

De onderzoeksvraag luidde ‘Hoe ziet het extern communicatiebeleid van de gemeente Ouder-Amstel er uit, 
welke communicatiemiddelen zet de gemeente in en in hoeverre sluit dit aan bij de 
communicatievoorkeuren van de inwoners?’

De conclusies uit het rapport hebben geleid tot de wens om een actueel communicatiebeleidsplan voor 
communicatie te ontwerpen. Daarmee is in mei 2020 gestart. 

Uitgangspunten en doelen Communicatie
Dit document beschrijft  welke uitgangspunten en doelen 
een organisatie heeft in relatie tot een bepaald onderwerp; 
in dit geval communicatie. Het beschrijft op welke wijze deze 
doelen gerealiseerd kunnen worden en wie of wat daarvoor 
nodig is. Zodra deze onderdelen in kaart zijn gebracht, 
worden ze vertaald naar een concreet stappenplan. 

Aanpak
Het model dat we binnen de gemeente Ouder-Amstel 
hebben gebruikt voor het ontwikkelen van uitgangspunten 
en doelen is het ‘Strategisch Communicatieframe’ (van 
Betteke van Ruler en Frank Körver)1. Dit model bestaat uit 8 
stappen/bouwstenen waarmee je als organisatie stapsgewijs 
kijkt naar de huidige en gewenste situatie en vanuit de synergie keuzes maakt die uiteindelijk zullen leiden 
naar een aanpak.

Samenwerking
Op grond van het Communicatieframe kijken we normaliter welke toegevoegde waarde een team 
communicatie heeft of kan hebben voor een organisatie. In afwijking daarvan hebben we in eerste instantie 
gekeken welke behoefte de gemeente Ouder-Amstel heeft om haar doelen waar te maken, zoals deze 
beschreven staan in de ‘Visie 2030’ en vervolgens naar de toegevoegde waarde die we van team 
communicatie (kunnen) verwachten gegeven de doelen van de gemeente Ouder-Amstel. 

Dit document is tot stand gekomen, in samenwerking tussen een afvaardiging van de gemeenteraad, de 
burgemeester van Ouder-Amstel (portefeuillehouder), de Gemeentesecretaris, de coördinator 
Bedrijfsvoering Ouder-Amstel, Duo+ teamleiders Duo+, communicatieadviseurs en beleidsadviseurs Buurt & 
Burger Ouder-Amstel. Zie bijlage 1 voor de participanten.

2 Uitgangspunten communicatie

Iedereen die werkt voor of namens de gemeente Ouder-Amstel communiceert en draagt bij aan het beeld 
dat inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners hebben van de gemeente Ouder-Amstel. 

1 Het strategisch communicatie frame, Praktisch methode voor strategie ontwikkeling, 1e druk

Het strategisch communicatieframe
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2.1 Communicatie = contact
Communiceren gaat om contact leggen en contact onderhouden. In dat contact  gaat om twee belangrijke 
vragen:

 Wat is de intentie van dat contact? Wat beogen wij daarmee?
 Bij wie moet er wat gebeuren door het contact dat wij hebben?

Contact is wederkerig. De gemeente Ouder-Amstel heeft contact met tal van belanghebbenden. Deze 
hebben of zoeken op hun beurt weer contact met bestuur en medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel 
en participeren in verschillende thema’s en op verschillende niveaus bij ontwikkelingen die van belang zijn 
voor hun leef- en werkomgeving. Daarnaast zorgen we ervoor dat de informatievoorziening voor iedereen 
toegankelijk is. Belanghebbenden zijn inwoners (als inwoner, burger en kiezer), samenwerkingspartners en 
ondernemers. 

2.2 De kracht van het contact: identiteit = imago = reputatie
Als gemeente Ouder-Amstel streven we ernaar dat het beeld dat inwoners, organisaties en partners van ons 
hebben (imago) klopt met waar we voor staan (identiteit) en wat we beloven (reputatie). Dit betekent dat 
we aandacht hebben voor wat er leeft en speelt in de binnen- en buitenwereld. En dat we beloftes 
waarmaken.

2.3 Kernwaarden als basis
Gezamenlijk (inwoners en ambtelijke organisatie) hebben we met elkaar bepaald dat een aantal 
kernwaarden belangrijk zijn voor ons. Dit zijn de kernwaarden: verbindend, uniek en divers2. Langs deze 
kernwaarden wil Ouder-Amstel het contact tussen gemeente en de buitenwereld vorm geven. Dat betekent 
expliciet het volgende.

Verbindend gaat over: 
- Dichtbij inwoners, partners en ondernemers  staan;
- Eigenaarschap bij alle medewerkers;
- Elkaar aanspreken om belangen lokaal en regionaal optimaal behartigen, en;
- We geven in ons contact de voorkeur aan de warme, persoonlijke benadering boven de zakelijke 

benadering. 

Uniek en divers gaan over:
- De verschillen in identiteit van de kernen (dorps versus stedelijk);
- De verschillende leefstijlen en ondernemersvormen;
- De schaalgrootte van de gemeente versus de grootstedelijke ontwikkelingen;
- We zijn trots op ons unieke en diverse karakter en die trots willen we ook uitdragen, en;
- Het contact sluit, waar mogelijk, aan op de ontvanger(s): empathisch, effectief en efficiënt.

3 Doelen

De uitgangspunten op communicatie leiden tot 4 doelen die we als gemeente Ouder-Amstel hebben op 
het gebied van communicatie; het contact leggen en houden met de inwoners, partners en organisaties. 

De doelen zijn als volgt geformuleerd:

2 Bron: Visie 2030, verbindend, uniek en divers
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Doel 1: Een meerjaren communicatiebeleidsplan ontwikkelen met als basis het coalitieakkoord
Het coalitieakkoord is de ruggengraat voor onderwerpen waarin een bestuurder een belofte maakt richting 
inwoners/kiezers (reputatie). Het is ook de basis om het bestuur in gemeenschappelijkheid zichtbaar naar de 
buitenwereld toe te presenteren (imago). 

In samenspraak met individuele bestuurders, het college van B&W en de ambtelijke organisatie zou het zo 
moeten zijn dat elk coalitieakkoord omgezet wordt in een meerjaren communicatiebeleidsplan, dat jaarlijks 
wordt vertaald in een communicatie uitvoeringsplan. Dit stelt ons in staat om meer planmatig en 
programmagericht te werken en ad hoc activiteiten daarin een plek te geven als deze zich aandienen. Het 
communicatiebeleidsplan en het communicatie uitvoeringsplan maken het mogelijk om prioriteiten te stellen.

Doel 2: Het adviseren en coachen van bestuurders in hun publieke optreden
Het meerjaren communicatiebeleidsplan en het jaarlijks communicatie uitvoeringsplan zijn een houvast voor 
de wijze waarop bestuurders hun verhaal presenteren; elk publiek optreden (gepland of ad hoc) moet 
weloverwogen worden voorbereid, zodat het bijdraagt aan het imago en de reputatie van de gemeente 
Ouder-Amstel.

Doel 3: Inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en 
begrepen
De signatuur van de gemeente Ouder-Amstel is herkenbaar en zichtbaar in haar contact met 
belanghebbenden. Het contact met de gemeente is laagdrempelig; de informatie toegankelijk. We willen ons 
als gemeentelijke organisatie onderscheiden in de (warme) persoonlijke benadering. Iedereen die voor of 
namens de gemeente Ouder-Amstel werkt, is zich bewust van dit doel en handelt daarnaar. We betrekken de 
belanghebbenden bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun leef- en werkomgeving (participatie).  We 
zijn toegankelijk op het gebied van informatievoorziening (het instrumentarium is voor iedereen toegankelijk 
en afgestemd op de behoefte van de belanghebbenden). We zorgen voor een persoonlijke terugkoppeling in 
het contact. 

Doel 4: Iedereen die namens de gemeente Ouder-Amstel contact heeft met inwoners, organisaties en 
(samenwerkings)partners, is zich bewust van ‘de mores’ van de gemeente en verantwoordelijk voor de 
wijze waarop dat contact plaatsvindt
Communicatie faciliteert dit in de vorm van: begeleiding, training en het maken en beschikbaar stellen van 
een toolkit. 

4 Context

Het waarmaken van de doelen kan gefaseerd gerealiseerd worden. Anno 2021 zijn er ontwikkelingen in de 
binnen- en buitenwereld waar aandacht voor moet zijn om de vier doelen te verzilveren. 

Context buitenwereld gemeente Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel telt 14.065 inwoners3, heeft een oppervlakte van 26,15 km² en maakt deel uit 
van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

De gemeente is volop in ontwikkeling op weg naar 2030. Dit zorgt ervoor dat, naar verwachting, rond 2030 
het aantal inwoners is verdubbeld. Deze groei zal zorgen voor een andere dynamiek binnen de gemeente; de 
nieuwe inwoners brengen nieuwe doelen en inzichten mee. De van oudsher zo vanzelfsprekende korte lijnen 
tussen bestuur en inwoner, zijn niet meer zo vanzelfsprekend als we niet op tijd anticiperen op deze 
ontwikkeling en kijken naar de wijze waarop we als gemeente Ouder-Amstel in verbinding kunnen zijn en 
blijven met de huidige en de nieuwe inwoners. Andere ontwikkelingen om rekening mee te houden zijn:

3 Bron CBS, peildatum 1 augustus 2020
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 Technologie/digitalisering sluit steeds beter aan op de individuele behoeften van inwoners, organisaties 
en partners. De gemeente Ouder-Amstel zou op het gebied van het inzetten van technologie en 
digitalisering proactief moeten zijn in haar contact met de samenleving. Het lijkt een paradox, maar het 
inzetten van technologie en digitalisering biedt ruimte om de gemeente te blijven met een persoonlijke 
benadering.
o Monitoring & actie: we moeten actief monitoren wat er leeft en speelt in onze samenleving (en 

daarvoor gebruik maken van beschikbare data).
o We krijgen steeds vaker te maken met onjuiste informatie (fake news), waar we geen regie op 

hebben. Dit kan leiden tot een eigen interpretatie van de feiten. We moeten er als gemeente 
voor blijven zorgen dat we via onze gemeentelijke kanalen de juiste informatie delen; we kiezen, 
waar mogelijk, voor een kanaal dat past bij de ontvanger en zorgen ervoor dat dit kanaal bekend is, 
beschikbaar is en makkelijk toegankelijk.

 We moeten een goede balans blijven zoeken in het zo ‘persoonlijk mogelijk aanspreken’ en tegelijkertijd 
een grote groep van de samenleving bereiken. 

 De samenleving wordt assertiever, verwacht een actieve, betrokken gemeente en wil voor een deel ook 
een participerende rol. Dit betekent dat participatietrajecten ook duidelijk moeten worden gekaderd en 
verwachtingen gemanaged moeten worden. 

Deze aandachtspunten zijn van invloed op doelen 1 en 3.
 
Context binnenwereld gemeente Ouder-Amstel

 Het bestuur staat dichtbij de inwoners, organisaties en partners. Dit kan leiden tot niet realistische 
verwachtingen bij inwoners, organisaties en partners. Hiervan moeten we ons bewust zijn want dit 
kan ten koste gaan van de reputatie.

 De kruisbestuiving van kennis en kunde tussen diverse functies moet geoptimaliseerd worden om de 
inwoner, organisatie en partners op alle niveaus van de gewenste informatie te voorzien 
(organisatie, bestuur, beleid, communicatie, dienstverlening).

 Rollen en processen moeten logisch helder worden ingericht en geborgd. Zo kan 
planmatig/projectmatig worden gewerkt en het maakt helder wie de (interne) stakeholders zijn en 
wie waarvoor eindverantwoordelijk is. De op te stellen participatienota ondersteunt het verhelderen 
van rollen en processen. De participatie die voortkomt uit de nieuwe Omgevingswet bepaalt de 
aanpak voor RO-vraagstukken.

Dit zijn randvoorwaardelijke aandachtspunten. 

5 Accountability & spelers

Het team communicatie van de gemeente Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het opstellen van een 
meerjaren communicatiebeleidsplan en het jaarlijks communicatie uitvoeringsplan die op het niveau van 
doelen beschrijven wat er moet gebeuren in het contact tussen de gemeente Ouder-Amstel en haar 
belanghebbenden. Hierbij is het team afhankelijk van de samenwerking met diverse spelers binnen de 
gemeentelijke organisatie. 

Rollen
Voor het realiseren van de doelen zijn de volgende rollen van het team communicatie relevant: de rol van 
reputatiemanager (van de gemeente Ouder-Amstel), de rol van verbinder (tussen buiten- en binnenwereld 
en vice versa), de rol van adviseur, coach en facilitator (voor bestuurders, beleidsadviseurs, management en 
medewerkers).  

Kerntaken
Het team communicatie kent een aantal kerntaken op strategisch, tactisch en operationeel niveau 
(beroepsprofielen vakvereniging Logeion). Dit zijn: analyseren, adviseren, integreren, creëren, begeleiden en 
organiseren. 
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Doelen, rollen, kerntaken en spelers
De betekenis van de doelen versus de rollen en kerntaken, zijn vastgelegd in het volgende overzicht. Hierin is 
ook meegenomen wie de belangrijke betrokken spelers zijn.
 

Doelen Rol Kerntaken Wie nodig

Ontwikkelen meer jaren 
communicatiebeleidsplan

Verbinden, 
reputatiemanagement

Analyseren, 
integreren

Gemeentesecretaris/coördinator (toelichting coalitie-
akkoord) beleidsadviseurs (afstemming), wethouder 
(toetsing)

Bestuurlijk advies & coaching Reputatiemanagement Analyseren, 
adviseren, 
begeleiden.

Bewaken en bijsturen reputatie (structureel: toetsen 
of we vertalen wat in het coalitieakkoord is 
afgesproken en eventueel bijsturen)
Portefeuillehouder, beleidsadviseurs 
Communicatie is adviseur bij gevoelige dossiers
Vooraf: Portefeuillehouder, beleidsadviseurs, 
projectleiders (samen inschatten welke gevoeligheden 
er zijn en elkaar gevraagd en ongevraagd hierop 
attenderen)
 (bij bestuurders met overlappende dossiers: 
bespreken bij wie het dossier het ‘beste past’ en 
afstemmen wie welke rol pakt)
Structureel: toetsen 
Communicatie coacht en adviseert bestuurders over 
de wijze waarop zij Ouder-Amstel vertegenwoordigen 
naar de buitenwereld
Portefeuillehouders

Inwoners, organisaties en partners 
voelen zich geïnformeerd, gehoord en 
begrepen. 

Verbinden Analyseren, 
adviseren, 
integreren, 
organiseren

Communicatie onderzoekt en monitort wat er leeft 
en speelt in de buitenwereld en zorgt dat deze 
informatie verweven wordt in het 
communicatiebeleidsplan, aansluit op de wijze waarin 
zowel bestuur als medewerkers in contact treden met 
de buitenwereld.
Beleidsadviseurs, portefeuillehouders, KCC, 
buitendienstmedewerkers (monitoring tool Obi4WAN)
Communicatie helpt bij het tot stand brengen van 
het contact tussen bestuur en 
inwoners/organisaties/partners
Beleidsadviseurs, portefeuillehouders
Communicatie is moderator tussen buitenwereld en 
bestuur bij gevoelige dossiers
Portefeuillehouders, beleidsadviseurs
Per dossier is een overzicht van relevante 
stakeholders beschikbaar. 
Vakafdelingen, portefeuillehouders

Medewerkers van de gemeente 
Ouder-Amstel voelen zich eigenaar 
van hun cruciale rol in het leggen en 
onderhouden van het persoonlijke 
contact richting inwoners, organisaties 
en partners. 

Verbinden (strategie vs 
beleid vs reputatie).
 
Adviseren en faciliteren 
van het management in 
hun rol van primus 
interparis

Adviseren en 
faciliteren.

Communicatie adviseert het management team van 
de gemeente Ouder-Amstel in de wijze waarop 
collega’s geïnformeerd worden, kennis delen en 
getraind kunnen worden om de gemeente Ouder-
Amstel in lijn met ‘de stijl van het huis’ (warm en 
persoonlijk) te vertegenwoordigen richting de 
buitenwereld.
MT, P&O adviseurs
Communicatie faciliteert trainingen, tools & 
templates die de collega’s van de gemeente Ouder-
Amstel helpen om volgens ’de stijl van het huis’ in 
contact te zijn met de buitenwereld.
MT, P&O, teamleiders, beleidsadviseurs, projectleiders
Communicatie ontwikkelt en coördineert interne 
communicatiekanalen, die bijdragen aan het 
optimaal delen van kennis binnen de gemeente 
Ouder-Amstel
MT, gemeenteraad (indien een budgetkwestie), P&O 
(op het gebied van kennis delen) 
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6 Strategie en aanpak

Ouder-Amstel kent 4 doelen die ze wil verzilveren. Wat betekent dat voor de werkzaamheden voor 
communicatie in de jaren vanaf 2021 -2030? Dit hoofdstuk vertaalt de doelen naar beleid en aanpak. 

6.1 Een meerjaren communicatiebeleidsplan (en een jaarlijks communicatie uitvoeringsplan) 
ontwikkelen met als basis het coalitieakkoord

Toelichting doel
Het coalitieakkoord is de ruggengraat voor onderwerpen waarin een bestuurder een belofte maakt richting 
inwoners/kiezers (reputatie). Het is ook de basis om het bestuur in gemeenschappelijkheid zichtbaar naar de 
buitenwereld toe te presenteren (imago). 

Willen we meer programma-matig, planmatig en met de juiste prioritering de beloftes van het 
coalitieakkoord verzilveren, dan betekent dit dat aansluitend op het coalitieakkoord een meerjaren 
communicatiebeleidsplan noodzakelijk is. 

Betekenis voor Ouder-Amstel
Gedurende de periode 2021- 2030 zijn er twee momenten waarop er een nieuw coalitieakkoord is. Dat 
coalitieakkoord heeft gevolgen voor de meerjaren communicatiebeleidsplan en een jaarlijks communicatie 
uitvoeringsplan; dit evalueren we 2 x per jaar.

Betrokkenen
Dit komt tot stand in samenwerking met de gemeentesecretaris/het MT, individuele bestuurders, 
beleidsadviseurs en de communicatieadviseur. 

Aanpak 2021-2022
Het huidige coalitieakkoord is de basis voor het communicatiebeleidsplan 2021-2022.  We evalueren het 
communicatiebeleidsplan 2021-2022 aan het einde van deze coalitieperiode. 

Aanpak 2022-2026 en volgende jaren

In 2022 en in 2026 plannen we het opstellen van het communicatiebeleidsplan en de jaarlijkse 
communicatie uitvoeringsplannen, standaard in de beleidscyclus. 

6.2 Het adviseren en coachen van bestuurders in hun publieke optreden

Toelichting doel
Het communicatiebeleidsplan en het jaarlijks communicatie uitvoeringsplan zijn een houvast voor de wijze 
waarop bestuurders hun verhaal presenteren; elk publiek optreden (gepland of ad hoc) moet weloverwogen 
worden voorbereid, zodat het bijdraagt aan het imago en de reputatie van de gemeente Ouder-Amstel.

Betekenis voor Ouder-Amstel
De gemeente Ouder-Amstel wil dichtbij haar inwoners, partners en ondernemers  staan en belangen lokaal 
en regionaal, optimaal behartigen. Daarbij houdt ze rekening met de unieke en diverse samenstelling van de 
diverse kernen. De  warme, persoonlijke benadering heeft de voorkeur boven de zakelijke benadering. 



Uitgangspunten en doelen communicatie

8

Betrokkenen
Het imago bewaken en de reputatie waarmaken (en waar nodig bijsturen) is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van bestuurders, beleidsadviseurs en communicatieadviseurs. De 
communicatieprofessional is de expert op het gebied van reputatiemanagement. De 
communicatieprofessional is daarom te allen tijde aangehaakt op dossiers die (mogelijk) gevoelig liggen bij 
inwoners, ondernemers of partners. 

In het geval van ‘overlappende dossiers’ stemt de communicatieprofessional met de portefeuillehouders af 
welke portefeuillehouder op welk onderdeel ‘het gezicht naar buiten’ is. 

Aanpak 2021-2022
De focus voor deze periode ligt op het stapsgewijs inrichtingen van een structuur, waarbinnen 
reputatiemanagement zich kan ontwikkelen. Hiervoor werken het MT en de communicatieadviseurs nauw 
samen. Resultaat van deze samenwerking is het borgen van de structuur en het integreren van 
‘communicatie- en reputatiemanagement’  in de organisatieprocessen/planning- & control cyclus.   

Aanpak 2022-2026 en volgende jaren
De basis die in 2021 – 2022 is gelegd voor het vormgeven van reputatiemanagement, wordt in deze nieuwe 
bestuursperiode ingezet en waar nodig, bijgesteld.

6.3 Inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en 
begrepen.  

Toelichting doel
De signatuur van de gemeente Ouder-Amstel is herkenbaar en zichtbaar in haar contact met 
belanghebbenden. Het contact met de gemeente is laagdrempelig; de informatie toegankelijk. Iedereen die 
voor of namens de gemeente Ouder-Amstel werkt, is zich bewust van dit doel en handelt daarnaar. We 
willen ons als gemeentelijke organisatie onderscheiden in de (warme) persoonlijke benadering. We 
betrekken de belanghebbenden bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun leef- en werkomgeving 
(participatie).  Dit houdt ook in dat we toegankelijk zijn op het gebied van informatievoorziening; het 
instrumentarium is voor iedereen toegankelijk en afgestemd op de behoefte van de belanghebbenden. We 
zorgen voor een persoonlijke terugkoppeling in het contact. 

Betekenis voor Ouder-Amstel
Zowel in het één op één contact met bestuurders, beleidsadviseurs, collega’s van Buurt & Burger als in het 
contact via geschreven of visueel vormgegeven informatiebronnen, staat de warme, persoonlijke maar toch 
ook zakelijke benadering centraal. Ook is de wijze waarop de diverse belanghebbenden in contact zijn of 
komen met de gemeente zoveel mogelijk op een groep belanghebbenden afgestemd. Participatie is hierin 
een belangrijk onderdeel, zowel op inspraakniveau als de toegankelijkheid van de informatie voor alle 
belanghebbenden.

Communicatie faciliteert het verzamelen en monitoren  van wat er leeft en speelt in de buitenwereld en 
zorgt (in samenspraak met de vak afdelingen) dat deze informatie verweven wordt in het 
communicatiebeleid. Communicatie is moderator tussen de buitenwereld en het bestuur bij (mogelijk) 
gevoelige dossiers en helpt bij het tot stand brengen van het contact tussen bestuur en 
inwoners/organisaties/partners. 
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Betrokkenen
Dit doel valt of staat met een goede afstemming tussen portefeuillehouders communicatieadviseurs, 
beleidsadviseurs en MT, waarbij het in kaart hebben van de belanghebbenden van de gemeente (en per 
beleidsveld) de basis is voor succes. 

Aanpak 2021-2022
Gedurende deze jaren is het belang om in kaart te hebben welke belanghebbenden verbonden zijn aan de 
gemeente Ouder-Amstel (lokaal, regionaal en per beleidsveld). Dit is vooral relevant omdat het aantal 
inwoners tussen 2022-2026-2030 zal verdubbelen. Om dit te realiseren maken we een 
communicatiebeleidsplan en communicatie uitvoeringsplan. Beide plannen (waarin ook resources zijn 
opgenomen) moeten bestuurlijk vastgesteld worden.

Bij elk nieuw coalitieakkoord herijken we de doelen en communicatiebeleidsplan. Jaarlijks herijken we het 
jaarlijkse communicatie uitvoeringsplan.
Het overzicht van de belangrijke stakeholders/belanghebbenden (verantwoordelijkheid van de vak 
afdelingen) is de basis om te bepalen via welke kanalen en met welk doel de gemeente Ouder-Amstel in 
contact moet of wil zijn met deze belanghebbenden en vice versa. Op basis daarvan kan bepaald worden 
welke contactmomenten van groot belang zijn en hoe die momenten vormgegeven moeten worden (één op 
één contact of het beste alternatief daarvoor). Een aantal vragen zal expliciet gemaakt moeten worden: 

1. Wat betekent een warme, persoonlijke en toch zakelijke benadering?  
2. Hoe komt dat tot uiting in het één op één contact ? 
3. Hoe organiseren we een persoonlijke en toch zakelijke benadering als één op één contact  niet 

mogelijk is? 
4. Hoe komt een persoonlijke en toch zakelijke, warme benadering tot z’n recht via geschreven of 

visuele middelen? 

6.4 Iedereen die namens de gemeente Ouder-Amstel contact heeft met inwoners, organisaties en 
(samenwerkings)partners, is zich bewust van ‘de mores’ van de gemeente en verantwoordelijk voor 
de wijze waarop dat contact plaatsvindt. 

Betekenis voor Ouder-Amstel
‘Wat je binnen niet geeft, wordt buiten niet beleefd’ en ‘extern winnen, is intern beginnen’. Alle 
medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel of werkzaam voor de gemeente Ouder-Amstel, dragen bij aan 
het realiseren van de doelen van de gemeente Ouder-Amstel.

Dit betekent dat medewerkers moeten weten wat de doelen zijn en waarom de gemeente Ouder-Amstel 
deze heeft. Medewerkers moeten zich bewust zijn van hun bijdrage die ze kunnen leveren en in staat gesteld 
worden om die bijdrage te kunnen leveren. Bovenal is het van belang dat medewerkers constant op de 
hoogte zijn van wat er leeft en speelt in de lokale buitenwereld, maar ook de regionale/landelijke 
buitenwereld en hoe dit van invloed is op de keuzes die een bestuur en de ambtelijke organisatie waartoe ze 
behoren, maakt. 

Communicatie ontwerpt, ontwikkelt en faciliteert de interne communicatiekanalen (zowel de persoonlijke 
contact-/informatiemomenten als de niet persoonlijke contact-/informatiemomenten). Communicatie kijkt, 
in samenwerking met P&O, hoe kennis delen gefaciliteerd kan worden en hoe medewerkers getraind 
kunnen worden om de gemeente Ouder-Amstel in lijn met ‘de stijl van het huis’ (warm en persoonlijk) te 
vertegenwoordigen richting de buitenwereld.
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Betrokkenen
Dit doel is vooral gericht op een organisatieontwikkeling en -cultuur die medewerkers bewust maakt van hun 
toegevoegde waarde voor de gemeente Ouder-Amstel en motiveert en in staat stelt om actief bij te dragen 
aan de doelen van de gemeente Ouder-Amstel. Spelers die hierin een sleutelrol vervullen voor de 
communicatieprofessional zijn primair: het MT, P&O en de teamleiders. In tweede instantie spelen ook 
beleidsadviseurs en projectleiders een rol in het onderdeel ‘kennis delen’.

Aanpak 2021-2022
In lijn met en in samenspraak met eerder genoemde betrokkenen én de communicatieprofessional voor 
Duo+, zal een communicatiebeleid Duo+ ontwikkeld moeten worden voor de gemeente Ouder-Amstel. 
Immers, de medewerkers die vanuit Duo+ voor de gemeente Ouder-Amstel werkzaam zijn, zullen vanuit 
beide organisaties moeten begrijpen waar doelen vandaan komen, wat de ontwikkelingen zijn. Op het 
gebied van bewust zijn, motivatie hebben en in staat stellen, zal zowel vanuit het gemeentelijk MT als het 
MT van Duo+, de aanpak zo synchroon mogelijk moeten zijn. Primus interparis hierbij zijn het MT en de 
teamleiders; communicatie en P&O faciliteren hen hierin. 

In deze tijdspanne moet de basis worden gelegd qua afspraken, proces en aanpak. In basis moeten de 
middelen om dit te faciliteren op orde zijn. In het meest ideale geval wordt in 2022 gestart met het uitrollen 
van het communicatiebeleid Duo+. 

Aanpak 2022-2026 en volgende jaren
Zodra de basis voor een zo synchroon mogelijke communicatiebeleid (zoals hierboven beschreven) is gelegd 
en de infrastructuur op orde is, zal deze geborgd moeten worden binnen de vak afdelingen en afdeling 
Bedrijfsvoering.  

Betekenis doelen in het licht van de primaire werkzaamheden van de gemeente Ouder-Amstel
De vier doelen die de gemeente Ouder-Amstel in 2020, in samenspraak met een afvaardiging van de 
gemeenteraad, heeft geformuleerd, overlappen voor een deel het taken-, bevoegdheden- en 
verantwoordelijkhedenpakket van de communicatieprofessie zoals deze voor de gemeente Ouder-Amstel is 
ingericht. 

De huidige taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn echter gebaseerd op het verzilveren van de 
primaire rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Ouder-Amstel. 

7 Primaire rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Ouder-Amstel

Elke gemeentelijke organisatie heeft een primair product- of dienstenpakket voor haar inwoners, 
organisaties of (samenwerkings)partners op basis waarvan een ambtelijke organisatie wordt uitgerust4 . 

De gemeente is:
1. Wetgever, rechtshandhaver
Inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners zijn in deze rol ‘onderdaan’. Zij hebben te maken met 
wet- en regelgeving, waarbinnen geen ruimte voor onderhandeling is. De focus van de communicatie is zo 
helder mogelijk te informeren/voorlichten over de wet- en regelgeving.

Rol x doel x capaciteit
Een deel van het takenpakket van de communicatiefunctie is ingericht om hiervoor zorg te dragen. Deze rol 
overlapt niet direct met één van de doelen van de gemeente Ouder-Amstel. De huidige capaciteit die 
hiervoor is ingericht, zal niet wijzigen door de gestelde doelen.

4 Bron: De gemeente centraal, Vera de Witte en Paul Strijp
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2. Dienstverlener, financier en/of aanbieder van ruimte
In deze rol zijn inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners klanten van de  gemeente. Diverse 
lopende projecten en trajecten zijn ingericht op het verzilveren van dit dienstenpakket. De focus van de 
communicatie is: klantgericht en klantbewust. 

Een deel van het takenpakket van de communicatiefunctie is ingericht om hiervoor zorg te dragen. Deze 
focus komt terug in doelen 1, 2 en 3. 

Aanvullende capaciteit op het huidige takenpakket is: 
 het ontwikkelen van de meerjaren communicatiebeleidsplan en een jaarlijks communicatie 

uitvoeringsplan die gekoppeld zijn aan het coalitie akkoord, 
 het ontwikkelen en borgen van een professionele aanpak voor reputatiemanagement, het in kaart 

hebben van de belanghebbenden van de gemeente Ouder-Amstel (lokaal, regionaal, landelijk en 
domein specifiek) 

 het vertalen van ‘warm en persoonlijk’ naar specifieke inhoud en vormen (momenten, diensten, 
producten)

 het monitoren van ontwikkelingen (lokaal, regionaal, landelijk en domein specifiek).

 Doel 4 vergt voor in elk geval de jaren 2021-2022 ruimte en tijd voor het ontwikkelen, faciliteren, 
ontwerpen en borgen van een interne communicatie / verandercommunicatie om medewerkers van 
de gemeente Ouder-Amstel en werkzaam voor de gemeente Ouder-Amstel mee te nemen in de 
kennis over en ‘de mores’ van de gemeente.

3. Regisseur, onderhandelaar of samenwerkende partij
Hierbij geldt dat de gemeente Ouder-Amstel, inwoners, organisaties en (samenwerkings)partners in 
coproductie producten en diensten ontwikkelen. Diverse lopende projecten en trajecten zijn ingericht voor 
het verzilveren hiervan. De focus van communicatie is klantgericht, klantbewust en klant participatief. 

Rol x doelen x capaciteit
Een deel van het takenpakket van de communicatiefunctie is ingericht om hiervoor zorg te dragen. Deze 
focus komt terug in doelen 1, 2 en 3. 

De toelichting bij rol 2, geldt ook hier. Doel 4 vergt dezelfde inspanning zoals geschetst bij rol 2.

4. Inspirator
Rondom de verkiezingsperiode is de communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie gericht op het 
motiveren van kiezers om hun stem uit te brengen. De focus van de communicatie is: zo helder mogelijk te 
informeren/voorlichten over met name de procesgang tijdens de verkiezingen. 

Elke vier jaar is een deel van het takenpakket van de communicatiefunctie ingericht om hiervoor zorg te 
dragen. Dit betekent dat vanaf eind 2021 tot medio 2022 binnen de huidige bezetting, capaciteit moet 
worden vrijgemaakt en prioriteiten gesteld moeten worden. 

Rol x doelen x capaciteit
Sinds jaar en dag geldt voor deze periode van ruim 6 maanden, dat de faciliterende werkzaamheden om de 
verkiezingen te realiseren ‘erbij gedaan worden’. Dit betekent dat een deel van de andere ‘on-going 
werkzaamheden’ gedurende deze periode niet of niet volledig gedaan kunnen worden of een lagere 
prioriteit krijgen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. 
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5. Werkgever
De gemeentelijke organisatie als werkgever is erop gericht om nieuwe, gekwalificeerde medewerkers te 
verleiden om de gemeente Ouder-Amstel in haar contact met inwoners, organisaties en 
(samenwerkings)partners te ondersteunen. Deze taak is voor de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-
Amstel belegd bij Duo+. P&O wordt bij het uitrollen van een arbeidsmarktstrategie gefaciliteerd door de 
communicatieprofessie. De arbeidsmarktstrategie is momenteel in ontwikkeling en is nog niet voorzien van 
communicatiecapaciteit.

8 Resources 

Voor het realiseren van de doelen van de gemeente Ouder-Amstel is het van belang om een beeld te hebben 
van de resources waarover Ouder-Amstel beschikt. De resources zijn onderverdeeld in: capaciteit, budget en 
tools.

Capaciteit
De huidige capaciteit bestaat uit 2 (senior) communicatieadviseurs, 1 communicatie adviseur. De senior 
communicatie adviseurs worden ondersteund in online communicatie (369 uur) en door de backoffice (866 
uur). 

De senior communicatie adviseurs beschikken over het BNP5 5 niveau. De senioren beschikken over 
kwaliteiten op het gebied van sturing op planniveau. De competenties die hierbij horen zijn: Inzicht, 
Probleemanalyse, Oordeelsvorming, Onafhankelijkheid, Organisatiesensitiviteit, Omgevingsbewustzijn en 
Presentatievaardigheid.

De communicatie adviseurs beschikken over het BNP 4 niveau. De kerntaak bestaat uit analyseren, 
adviseren, integreren, begeleiden. Zij beschikken over de competenties nieuwsgierigheid, 
omgevingsbewustzijn, probleemanalyse, oordeelsvorming, inzicht, presentatievaardigheden. 

De medewerkers uit de backoffice beschikken over het BNP 3 niveau. De kerntaak bestaat uit creëren en 
organiseren. De medewerkers beschikken over de competenties nieuwsgierigheid, creativiteit, 
kwaliteitsgerichtheid, oordeelsvorming, plannen en organiseren, schriftelijke en mondelinge vaardigheid.

Budget
Het team communicatie beschikt over budgetten om de organisatiedoelen van Ouder-Amstel te realiseren. 
Het budget bedraagt op dit moment circa € 133.000. Onderstaand overzicht maakt helder waaraan dat 
budget wordt besteed. Dat bedrag wordt besteed aan:

- Bekendmakingen: GVOP, SDU Publicatiediensten en lokale krant;
- Beeldbank en inzet fotograaf, en;
- Monitoring en webcare tool

Tools 
Communicatie beschikt over tools die de gemeente Ouder-Amstel ondersteunen in de communicatie. 

 Bekendmakingstools (GVOP/DROP/SDU): www.overheid.nl
 Beeldbank
 Monitoring en webcare tool
 De website van de gemeente Ouder-Amstel
 Projectsites
 Huisstijl gemeente Ouder-Amstel en Duo+

5 Ontleend aan de beroepsprofielen van het Logeion. https://www.logeion.nl/beroepsniveauprofielen 

http://www.overheid.nl/
https://www.logeion.nl/beroepsniveauprofielen
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Bijlage 1

Dit document is mede tot stand gekomen in samenwerking met:

Paul de Nijs, Teamleider communicatie en juridische zaken Duo+

Gemeenteraad
Peter Roos (CDA), Fred Rienstra (VVD), Wendela van den Brink-van Agtmaal (D66), Ljiljana Kreça-Jurkovic 
(Groen Links)

Bestuur
Joyce Langenacker, burgemeester 
Rudi Heintjes, gemeentesecretaris a.i. Ouder-Amstel

Bedrijfsvoering
Jacqueline Bennis, Coördinator Bedrijfsvoering/financieel adviseur
Astrid van der Vorm, sr. communicatieadviseur
Job Niessen, sr. communicatieadviseur

Buurt
Elizabeth dan den Kerkhoff, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Michiel de Lange, 
Dejan Jurisic, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling, Toerisme en Recreatie, projectleider 
Omgevingswet

Burger
Theo Monfils, Teamleider Burgerzaken/KCC
Jan Kempers, coördinator Samenlevingsbeleid
Nella van den Heuvel, allround beleidsmedewerker Samenleving
Belinda van Meerkerk, beleidsadviseur Werk, Inkomen en Participatiewet
Michelle Bohan, beleidsadviseur WMO
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Bijlage 2
Punten van aandacht vanuit de Dienstverlening

 Dienstverlening: de samenleving verwacht snelheid in actie en reactie in haar contact met de gemeente 
Ouder-Amstel. Het moet expliciet zijn in welke gevallen dit mogelijk is (meldingen over de 
buitenruimten) en in welke gevallen een wettelijke reactietermijn van 6 weken geldt (aanvraag 
vergunningen).

 We steken in op zelfredzaamheid van inwoners en de gemeente tracht een vangnet te zijn daar waar dat 
niet gaat. Communicatie biedt op inhoud altijd een handelingsperspectief en/of managet de 
verwachtingen. 

Dit zijn aandachtspunten voor doelen 1 en 3, waar de ambtelijke organisatie op inhoud verantwoordelijk 
voor is. Communicatie kan de inhoud vervolgens in het perspectief van de doelen plaatsen en uitwerken. 
We nemen deze punten mee in de aanpak.


