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Samenvatting
Op basis van het rekenkameronderzoek 2019 heeft de raad begin 2020 besloten een nieuw 
communicatiebeleidsplan op te stellen. Dit beleidsplan sluit aan bij de bestaande 
communicatie-uitgangspunten, geeft houvast en kaders voor een communicatieve 
organisatie, beoogt meer houvast te bieden voor planmatig werken en formuleert een Ouder-
Amstelse werkwijze in de communicatie met en voor inwoners van Ouder-Amstel: 
persoonlijk, laagdrempelig, deskundig en duidelijk. 

Bij de inzet van  communicatie kijken we nadrukkelijk naar de inwoners. De basis is dat 
inwoners ervaren dat de gemeente met hen toewerkt naar hetzelfde doel, maar ze begrijpen 
dat de gemeente daarbij ruimte en oog houdt voor verschillen in wensen, behoeften en het 
algemeen belang. Ieder gebied is anders, iedere opgave is anders en iedere inwoner is 
anders. Wij zoeken naar de vorm en inzet van communicatie, die daarbij aansluit. 

Daarom brengen we de mogelijkheden aan de voorkant realistisch in kaart en betrekken 
mensen op een voor hun passende manier om een goede samenwerking tot stand te brengen 
en te komen tot een resultaat met draagvlak. 

Door het evalueren van de communicatie en het bepalen van evaluatiemomenten altijd mee 
te nemen in een communicatieplan, krijgen we inzicht in de effectiviteit van de communicatie 
en of kanalen en instrumenten aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. Op 
basis van de evaluatie kunnen we, waar nodig, communicatieactiviteiten aanpassen en 
bijsturen. Voor het evalueren zetten we een mix van instrumenten in, waaronder bestaande 
monitors zoals ‘Waar staat je gemeente’, maar ook maken we gebruik van ‘googlebare 
informatie en interviews of gesprekken. 

Onze verwachting is dat we met dit communicatiebeleidsplan, goede voorwaarden creëren 
om een structureel betere en heldere communicatie-inzet naar onze inwoners te realiseren. 

Wat is de juridische grondslag?
Geen

Wat is de voorgeschiedenis?
Eind 2019 zijn de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar de externe 
communicatie van gemeente Ouder-Amstel gepresenteerd, heeft er bestuurlijk 
wederhoor plaatsgevonden en is er een motie communicatie aangenomen. De raad heeft 
daaropvolgend begin 2020 besloten tot uitbreiding van de formatie op de afdeling 
communicatie en tot het schrijven van een nieuw communicatiebeleidsplan. 
De rekenkamer heeft in haar onderzoek aanbevelingen opgenomen. We hebben deze 
aanbevelingen ter harte genomen bij het opstellen van het communicatiebeleidsplan en 
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zoveel mogelijk verwerkt. Het ging daarbij om de volgende aanbevelingen: 
Sturing op communicatie; Actualisering van het communicatiebeleidsplan; Bewust kiezen 
van communicatiemiddelen; In overeenstemming brengen van ambities en Middelen en  
de mogelijkheden Duo+. 

In 2020 hebben we een aantal workshops gehouden met deelnemers vanuit de raad, het 
bestuur, leidinggevenden en medewerkers van Ouder-Amstel en Duo+ om te komen tot 
de uitgangspunten die hebben geleid tot dit beleidsplan. 

Met dit communicatiebeleidsplan wordt beoogd om communicatie in het hart van het 
beleid van Ouder-Amstel te positioneren, te zorgen voor een communicatieve organisatie 
en een actieve verbinding met inwoners tot stand te brengen. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het bestaande communicatiebeleidsplan dateert van 2012. In 2020 heeft de raad 
besloten tot het laten opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan omdat het oude 
plan niet meer aansluit bij de manier waarop wij met onze inwoners (willen) 
communiceren. Dit beleidsplan sluit aan bij de bestaande communicatie-uitgangspunten, 
geeft houvast en kaders voor een communicatieve organisatie, beoogt meer houvast te 
bieden voor planmatig werken en formuleert een Ouder-Amstelse werkwijze in de 
communicatie met en voor inwoners van Ouder-Amstel, namelijk persoonlijk, 
laagdrempelig, deskundig en duidelijk. 

Wat gaan we doen?
We zorgen ervoor dat de informatievoorziening voor iedereen toegankelijk is, en is 
afgestemd op de behoefte van de diverse groepen inwoners en belanghebbenden. Dat 
betekent onder meer: heldere en duidelijke informatievoorziening door zorgvuldigheid in 
woord en taalgebruik, kiezen voor taal die past bij een doelgroep zodat mensen de 
boodschap begrijpen maar zich tevens serieus genomen voelen, zoeken naar een juiste 
balans tussen Jip en Janneketaal en vakjargon;  zorgvuldigheid in de keuze van 
informatiekanaal, dus inzetten op de mix van informatiekanalen die nodig is om de 
verschillende doelgroepen te bereiken (traditionele media - krant, radio - of digitaal (bv 
social media), en zorgvuldigheid in het omgaan met tijd en beschikbaarheid van 
deelnemers die zich inzetten in een participatietraject, dus kiezen voor passende vorm 
van bijeenkomen, een agenda en terugkoppeling. 

De samenwerking met bestuur en de medewerkers van de gemeente Ouder-Amstel is 
een belangrijke pijler in het communicatiebeleid. Het communicatiever maken van de 
eigen organisatie en het inbedden van de Ouder-Amstelse werkwijze, persoonlijk, 
laagdrempelig, deskundig en duidelijk, zijn noodzakelijk om inwoners intensief te kunnen 
betrekken en mee laten doen op een voor en bij hen passende manier. 

Wat is het maatschappelijke effect?
De Ouder-Amstelse werkwijze is herkenbaar en zichtbaar voor inwoners. Iedereen die 
voor of namens de gemeente Ouder-Amstel werkt is zich bewust van die werkwijze en 
handelt daarnaar. Onze informatie is makkelijk toegankelijk en afgestemd op de behoefte 
van inwoners. We zorgen voor een persoonlijke terugkoppeling in het contact. Inwoners, 
organisaties en (samenwerkings)partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en 
begrepen.

We betrekken belanghebbenden, inwoners bij ontwikkelingen die van invloed zijn op hun 
leef- en werkomgeving (participatie) op een realistische manier, die past bij hun leef- en 
denkwijze. Op deze manier wordt de bereidheid om mee te doen/denken gestimuleerd en 
ontstaat draagvlak voor de gewenste maatschappelijke effecten. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het huidige communicatiebeleidsplan is gedateerd (2012). De relatie van inwoner en 
gemeente vraagt nu een andere inzet van communicatie dan een kleine tien jaar 
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geleden. In deze tijd is het belangrijk om niet alleen vanuit de afdeling communicatie, 
maar vanuit de hele organisatie duidelijke afspraken te maken over hoe we willen 
communiceren met onze inwoners. 

Met dit nieuwe communicatiebeleidsplan ontstaat een duidelijke aanpak en wordt de 
Ouder-Amstelse werkwijze, persoonlijk, laagdrempelig, deskundig en duidelijk in de 
organisatie verankerd, zodat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in de gemeente 
speelt. Verder geeft het plan houvast en kaders voor de organisatie en het bestuur om de 
communicatie gericht te sturen en te focussen op stimuleren, motiveren en faciliteren 
van inwoners.

Door het evalueren van de communicatie en het bepalen van de evaluatiemomenten aan 
de voorkant op te nemen in het communicatieplan ontstaat inzicht in de effectiviteit van 
de communicatie en of kanalen en instrumenten aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de inwoners. Op basis van de evaluatie kunnen we, waar nodig, 
communicatieactiviteiten aanpassen en bijsturen.

De communicatie wordt vanuit het team en vanuit de hele organisatie tot een essentieel 
onderdeel van de relatie en het contact met onze inwoners gemaakt. Er kan gekozen 
worden voor minder communicatie en onze inwoners minder betrekken, echter de 
ervaring leert, dat we dan bij het implementeren van plannen (meer) weerstand krijgen. 
Daarnaast levert het (tijdig) gebruik maken van kennis en kunde van inwoners betere 
plannen op. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Een vastgesteld communicatiebeleidsplan. Met dit plan krijgen we een instrument om de 
communicatie gericht te sturen met de focus op de verbinding maken met inwoners. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Veel mensen vanuit de raad, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van Ouder-
Amstel en Duo+ hebben meegewerkt aan het formuleren van uitgangspunten van het 
communicatiebeleidsplan (ontstaan Ouder-Amstelse werkwijze). Als het plan wordt 
aangenomen, worden medewerkers en andere betrokkenen geïnformeerd en worden 
mensen betrokken zoals in het beleidsplan beschreven. 

Wat is het vervolg?
Na vaststelling fungeert het communicatiebeleidsplan als leidraad voor de inzet van 
communicatie en wordt een communicatie-uitvoeringsplan opgesteld met daarin concrete 
acties, gekoppeld aan projecten en beleid. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Het evalueren van communicatie en de evaluatiemomenten maken altijd deel uit van een 
communicatieplan/-aanpak. Of het nu gaat om een project of een beleidswijziging/-
aanpassing en of het klein of groot is. De communicatieambities en de Ouder-Amstelse 
werkwijze zijn de toetsstenen. De vorm van evaluatie is altijd maatwerk en passend bij 
de communicatie-inzet. 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,      de burgemeester,

R. van Reijswoud       J. Langenacker


