
Aanpak communicatie

‘De Doetinchemse Keuze’



Wat is de uitdaging?

Inhoudelijk:  

Van wat kan iemand niet naar wat kan iemand wel (De Kanteling)
 Gebruik maken van kracht in samenleving en eigen omgeving

 Eenvoudig, Dichtbij, Transparant 

 Betaalbaar

Communicatief: 

Hoe verbinden we ons met de samenleving en andersom?
 Duiden van de werkelijkheid

 Betrokkenheid creëren 

 Onrust beperken

Van ‘vinden’ naar ‘vragen’ (faciliteren van het proces)

Werken aan cultuuromslag

 Zoveel mogelijk maatwerk

Verbinden transities (Jeugdzorg, AWBZ, Participatie), Wijkwerk  

Nieuwe Stijl (Buurtcoach, Wijkbedrijf, Wijknetwerk), implementatie

Vooral: doen!



Waar staan we?

Tot nu toe: Het fundament gebouwd

In 2014: Afbouwen en inrichten

Vanaf 2015: Het ‘huis’ eigen maken 

(ook: de meubels een keer verschuiven)



Wie?

 De samenleving

huidige en nieuwe klanten, inwoners,

sociale raad, belangenorganisaties,  

wijk/dorpsraden, vrijwilligers, 

mantelzorgers, werkgevers/bedrijven,    

onderwijs, etc.

 Direct betrokkenen 

(gemeente en partners)

B&W, raad, ambtenaren, regiogemeenten, 

management, raden van bestuur, etc.

 Professionals (zorg, jeugd, werk)

medewerkers met cliëntcontact, 

huisartsen, docenten/leerkrachten, 

jobcoach, re-integratiebedrijven, etc.



Medewerker 

aan de balie

Wil

 Duidelijkheid: bij wie kan ík terecht 

met vragen (van de klant)?

 De klant niet van het kastje naar de 

muur hoeven sturen

 Kennis van de komende 

ontwikkelingen (zodat ik de klant   

beter te woord kan staan) 

 Gemotiveerd blijven

Kan 

Voorkomen dat de klant ‘opgefokt’ 

weggaat (weerstand voorkomen)

Doet

 Er alles aan om de klant verder 

te helpen (service bieden)



Inwoner met 

verstandelijke 

beperking

Wil

 Een concreet verhaal, als alles duidelijk is

 Geen lange en moeilijke teksten (liever beeld!)

 Weten wat er met ‘mijn werk’ gebeurt

Kan 

 Meedenken over zaken die belangrijk zijn  

in ‘mijn’ dagelijks leven (werk, meedoen in  

de samenleving)

Doet

 1x per maand mee aan gesprekken over 

actuele onderwerpen bij Onderling Sterk 

Doetinchem (OSD)



Sociale Raad

Wil

 Goed op de hoogte blijven

Weten wat er wanneer gebeurt: 

vooral wat de gemeente doet,  

maar ook breder

 Eerlijke informatie, niet alleen een  

rooskleurig verhaal

Kan

 Meedenken over o.a. de juiste 

boodschap voor de juiste doelgroep

 Schakel zijn naar cliëntgroepen

Doet

 Meepraten in allerlei overlegvormen,

van Voedselbank tot Senioren  

Ontmoetingsplek

Adviseren gemeente en raad 

(vinger aan de pols)



Kernboodschap

 De samenleving

Wat betekenen de veranderingen voor 

mij(n achterban)? Verhaal van De Kanteling

 Direct betrokkenen 

(gemeente en partners)

Wat betekenen de veranderingen voor mij en   

mijn werk? En wat vertel ik de klant / inwoner?

 Professionals (zorg, jeugd, participatie)

Wat betekenen de veranderingen voor mij    

en mijn werk? En wat vertel ik mijn klant?

Inhoud van de veranderingen

En ik?



Hoe?

 Intern beginnen, is extern winnen

 Samen met partners

 Informeren is de basis (continu!)

 Gezamenlijke taal

Aanhaken op mijlpaalmomenten

Werken met voorbeelden /   

verhalen van alledag (=storytelling)

 Herkenning creëren 

 Zowel de som als de delen



Hoe: intern voor extern

 Eerst intern de energie erin brengen

Van afdelingsbijeenkomst tot Kerstpakket: benut alle momenten en wees creatief

 Ruimte voor dialoog en inbreng

 Elke medewerker is een ambassadeur in de eigen leefomgeving!



Hoe: samen met partners

 Gebruik maken van elkaars kennis en ervaring

 Samen de strategie verder uitwerken

 Inzetten van elkaars kanalen



Hoe: informeren

Via persoonlijk contact en ‘informatieambassadeurs’

Vanuit centrale infopunten (website, balie/tic, e-mail, wijkcentra)

 Daar waar de doelgroepen zijn (bv. moskee, scholen)



Hoe: gezamenlijke taal

 Géén transitie-taal in de communicatie-uitingen

 Wél gezamenlijke woorden, met dezelfde betekenis   

 Wél aanhaken op bekende termen (‘participatiemaatschappij’)



Hoe: mijlpalen

Aanhaken op besluitvorming, startmomenten, feestelijkheden, etc.

 Zowel van de transities als van Wijkwerk Nieuwe Stijl 

én van de implementatie

 In Kalender via Factor C (werkdocument)



Hoe: verhalen vertellen

(storytelling)

 Verhalen van alledag (via contacten aan de balie, de telefoon, 

bij de buurtcoach, etc.)

 Hoe concreter, hoe beter (herkenbaar en dichtbij)

 Zodat de materie gaat leven en gezicht krijgt

Via toneel, radio / televisie, op bijeenkomsten, 

1-op-1 gesprekken, etc.

 Beantwoordt alle uitdagingen!



Hoe: Herkenning

 De kracht zit in de herhaling

 Door logo / beeldmerk en pay-off

 Met foto’s; Doetinchemmers geven 

letterlijk gezicht aan Doetinchemse Keuze

 Duidelijke benaming 



Hoe: Som+delen

 Communicatie over het geheel 

(= de verandering)

 Én over de afzonderlijke onderdelen

(decentralisaties, Wijkwerk Nieuwe Stijl, 

implementatie)

 Dwarsverbanden leggen, o.a. tijdens 

mijlpalen



Uitwerking: eerste aanzet

 Mijlpalen en communicatiemomenten

 Communicatiemiddelen

Verhalen van alledag (storytelling)



Communicatie

momenten

Enkele voorbeelden: 

Opening Vrijwilligersfeest (9-11)

 Dag van de Mantelzorg (10-11)

 Bijeenkomst wijk- en dorpsraden (11-11)

Themabijeenkomst werkgroep 

gehandicapten (27-11)

Vergadering Raad v. advies Menzis (4-12)

Transitiebijeenkomst WORLD (10-12)

 Diplomering buurtcoaches (januari)

Verkiezingen (maart)

 Etc.  

1e mijlpalen

De Doetinchemse Keuze

19-12 Gemeenteraad besluit 

AWBZ / Wmo

Begin nov. Aanbesteding HH definitief

Evt. dec Uitgangspunten AWBZ

Jeugdzorg

30-10 Arrangementen Jeugdzorg 

Participatiewet

28-11 Principebesluit raad over 

samengaan Wedeo en sociale diensten



Communicatie

middelen

2013:

 Persoonlijk contact

 Nieuwsflits

 Interne communicatiekanalen:  

Paperclip/bedrijfsblad, intranet,  

werkoverleg etc.

 Gemeente-/Wijkwerkpagina

 Interne overleggen

 Kerstkaart bij (digitaal) kerstpakket

 Uitwerken logo/beeldmerk

2014:

 Kick-off (bv. bij Nieuwjaarsbijeenkomst)  

 Inspiratie-doe-bijeenkomsten

 Naamgevingsactie

App (voor professionals en betrokkenen)

Website

 Burger Online Panel / ‘levend’ panel

 Serie op Optimaal FM / TV Gelderland

 Bioscoopreclame

 Fototentoonstelling 

Vlaggen   

 Filmpjes

 Buzz

 Sociale media

 En…



Storytelling 1e richting: 

Echte D’chemse verhalen

 Verhalen uit de dagelijkse praktijk:

 Jan (AWBZ-klant)

 Christian (Wijkbedrijf)

 Buursaam (buurthulp van Practicon)

 Speeltuinvereniging

Van sleutelfiguren i/h contact met partners (wijkregisseur, etc.)

 etc.

 Via verschillende kanalen

 Lokale media (Optimaal FM / Focuz TV, etc.)

 ‘Eigen’ media

Wijk- en interne bijeenkomsten

 Sociale media



Storytelling 2e richting: 

Het verhaal v/d Kanteling

 In scène gezet, met een fictief gezin (acteurs)

 Gebaseerd op realistisch script

 Via verschillende kanalen:

Theater / toneel

 Bijeenkomsten

 Omroep Gelderland

 etc. 

 Kan ook regionaal 

 Voorbeeld:  Avonturen van de Familie Van Doenen

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NSevhRvdkmA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NSevhRvdkmA


En ook nog…

 Regionaal (cultuur)traject

Afstemming met verwante 

beleidsterreinen, pilots en projecten 

(vrijwilligersbeleid, ‘In gesprek met de 

samenleving’, De Kanteling,  structuurvisie, 

regionaal arbeidsmarktbeleid, pilot

Schavenweide, etc.)

 Landelijke (media-)aandacht



Organisatie v/d communicatie

 Planvorming en uitvoering samen met partners 

 Gemeente is kartrekker

 Intern gemeente: duidelijke lijnen voor afstemming met team Communicatie, 

‘projectleiders’ en bestuur

 Praktische werkvorm, bijv. Scrum



Tot slot: 

voorwaarden voor succes

Waar plannen zijn, is geld en tijd nodig….



Met dank aan:

Paul, Liesbeth, Susanne, Guus, Jan Bart, Ruud, Sylvia, de Koepel, Laura, Ivette, Carine, 

Jeroen, Saar, Ron, Marian, Jolanda, Patricia, Willy, Ron, Marjoes, Heleen, Karen, Don, 

Synthia, Inez, Emily, Inge, Ineke, Hans, Monique, Leen, Steven, Nicolette, Anja, Frieda


