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Stappenplan naar een doelgericht en 

gedragen communicatiebeleid

Eric Goubin
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Wat wil je bereiken met je communicatie? 
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 Eerst richten, dan inrichten

 Keuzes maken

 Maar hoe bepaal je die communicatiedoelen?

Wat wil je bereiken met je communicatie? 
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Drie planverhalen

xxx vzw

Stad & OCMW Geel

MOEV vzw
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Belangrijk: combinatie van de drie d’s 

=> D3 = R

 Draagvlak (=> door betrekken vnl. interne doelgroepen)

 Deskundigheid (=> m.b.v. communicatieprofessionals)

 Daadkracht (=> niet alleen denken & plannen, ook doén)

 Draagvlak x Deskundigheid x Daadkracht = Resultaat
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1.

De communicatieonderbouw

vier fundamenten 

ter voorbereiding van het 

communicatie(beleids)plan
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www.tantemariette.be
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 1. Doe de vertaalslag van beleid(sdoelen) naar een eerste versie 

van communicatie(doelen) 

 2. Check je regelgeving

 3. Detecteer voor jouw werking belangrijke evoluties en innovaties

 4. Doe een sterktezwakte analyse van je communicatie

Tussenresultaat: 

Een grote vergaarbak met aandachtspunten, bijeen te brengen in een 

SWOT-overzicht

Vier fundamenten in de 

communicatieonderbouw:
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Fundament 1: aansluiten bij beleid

 Missie, visie, kernwaarden

 Algemene beleidsnota:

– Wat staat daar rechtstreeks in over communicatie

– Wat staat daar in dat indirect gevolgen heeft voor / accenten aanduidt 

voor communicatie?
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Pijler 2: wettelijk kader

 Bestuursdecreet (in werking vanaf 1/1/2019)

– => lees in dat bestuursdecreet het communicatieluik na!

 Decreet lokaal bestuur (2017)

– Art. 302-308, i.v.m. inspraak

 Algemene communicatieregels: 
– Auteursrecht

– Privacyregels (GDPR…)

– …



https://overheid.vlaanderen.be/communicatie-in-het-nieuwe-Vlaamse-bestuursdecreet
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Pijler 3: omgevingsevoluties

 In je eigen werkomgeving

 In samenleving en economie

 In marketing en communicatie



Een communicatieklimaat in beweging

Samenleving in evolutie

 Beperkt vertrouwen in de instellingen

 Onzekerheid en onbehagen over 

planeet, economie, politiek bestel, 

welzijn

 Klimaatverandering

 Duurzamer leven en werken

 Vergrijzing

 Gezinsverdunning

 Etnisch-culturele diversiteit

Marketing in evolutie

 24/7 realtime economie

 Sharing: deeleconomie

 Nudging en gedragseconomie

 Contentmarketing

 Dataprivacy

Content in evolutie

o Content on demand

o Branded content

o Fake news

o Framing

o Beleving centraal

o Alles wordt visueler

o 360° video, Augmented Reality, 

Virtual Reality

Communicatiemanagement in 

evolutie

o Iedereen communiceert

o De nieuwe communicatiedienst

o Accountability en meten

o Newsrooms

o Stakeholder management en CRM

o Big data

o Artificiële intelligentie

Communicatiekanalen in 

evolutie

o Mobiele media

o Evoluties binnen sociale media

o Minder drukwerk

o Revival mondelinge communicatie

o Filterbubbels (door logaritmen in 

sociale media)

o Van persona’s tot hyperpersonalisatie

o Chatbots
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Pijler 4: 

analyse actuele communicatietoestand

 Van zelf-analyse tot communicatieaudit…

 SWOT: Strengths, weaknesses, opportunities, threats

 Bij voorkeur met gecombineerde inzet van

– jezelf

– interne stakeholders

– externe stakeholders

– communicatiedeskundige(n)

– Ter inspiratie: zie communicatiechecklist
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Opbouw van het 

communicatiebeleidsplan
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Inhoud communicatieplan

 Enkele centrale communicatiedoelen: algemeen/strategisch

 Operationele communicatiedoelstellingen op korte en lange termijn

– Bij voorkeur “SMART”: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Trackable

• Bvb “Onze organisatie wenst binnen twee jaar het aantal abonnees van ons e-zine met 30% te laten 

toenemen”

 Overzicht van communicatie-initiatieven om dit allemaal te 

realiseren. 



Voorbeelden strategische doelen (SD), SMART-

geformuleerde operationele doelstellingen (OD) 

en acties ter opvolging
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(Formats voor) communicatieplannen?

 Er zijn niet zo veel organisaties met een volwaardig 

communicatieplan. Jammer! Dan vaar je blind en/of focus je 

op routine en kanalen, minder op wat en wie je wil bereiken. 

 Er bestaat geen vast format voor een communicatieplan

 Van omvattend tot light

 Trend: minder dikke communicatieplannen, meer aandacht 

voor scherp krijgen en voor ogen houden van enkele 

prioritaire rode draden
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Voorbeelden communicatieplan

 Aanzet gemeenschappelijk communicatieplan stad en OCMW 

Geel

 Vlaamse overheid – dpt. Werk en Sociale Economie
– Algemeen strategisch beleidsplan

– Dialoogdagen: SWOT van interne en externe comm. 

– Bepalen strategische comm.doelen en operationele comm.doelstellingen

– Inventarisatie comm.acties ter realisatie comm.doelen

– Finetuning en prioritering in overleg met de diensten

– Goedkeuring door directie

– Start!
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Succesfactoren
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Succesfactoren…

 Communicatieplan: een kompas en draaiboek, geen dogma

 Mediamix: mijden van communicatieve konijnenkoterij

– Belangrijk: keuze van kanalen en content is afhankelijk van 

communicatiedoelen

 Meten, evalueren, bijsturen

 Metacommunicatie

 Iedereen communicatiedienst?!
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Bedankt voor je aandacht!

Volg ons op:

www.kortom.be

Eric@Kortom.be

en op LinkedIn & Twitter..


