
 

 

Communicatief beleid is beter beleid 

Door: Carola de Vree, bureau Publiec en proeftuinbegeleider 

Beleid maken is bij uitstek communiceren. Toch wordt er door gemeenten nog 

heel veel beleid gemaakt zonder dat er goed wordt nagedacht over communicatie 

vanaf het begin van het beleidsproces. Ja, de organisatie en het bestuur weet de 

afdeling communicatie wel te vinden vanaf het moment dat er een stuk richting 

het college van b&w wordt gebracht. Dan moeten we nog iets met die 

communicatieparagraaf op het besluitvormingsformulier. En heel vaak vult men 

daar dan ‘niet van toepassing’ in. Maar dan zitten we al bij de beleidsvaststelling, 

en dat is halverwege het beleidsproces. Dan zit 50% van het beleidsproces er al 

op, en daarmee ook 50% van de communicatie. Het loont de moeite, voor 

bestuur en organisatie, meer aandacht te besteden aan die eerste 50% van de 

communicatie. Want daar wordt de toon gezet en het vertrouwen gewonnen.  

Wanneer je beleid maken als een communicatieproces ziet, dan kan je niet meer 

halverwege dat proces over communicatie gaan nadenken. Communicatie én 

participatie begint al bij de probleemanalyse. Wiens probleem gaan we 

oppakken? Wordt dat probleem door anderen gedeeld? En wie zijn die ‘anderen’ 

precies? Hebben die daar een visie op of interessante gegevens over? Zijn we het 

eens over de startsituatie en de basisgegevens? Hierover zou je al kunnen 

communiceren met de omgeving. Kortom: ook de probleemanalyse kan je 

communicatief maken. Dat doe je niet om draagvlak te verkrijgen, maar vooral 

om inhoudelijk beter beleid te maken. Communicatie in het hart van beleid, zoals 

de overheidscommissie Wallage het in haar rapport ooit noemde, zit in alle 

beleidsfases. Dit is een verantwoordelijkheid van beleidsmakers. 

Communicatiemensen moeten hen hierbij faciliteren. Hier is nog veel winst te 

behalen.  

In de proeftuin ‘Factor-C; communicatie en participatie’ zijn 

communicatieprofessionals van 14 gemeenten en het ministerie van Algemene 

Zaken actief met het (verder) ontwikkelen van een aanpak om hun organisatie 

communicatiever en omgevingsgerichter te maken. Want dat is voor veel 

beleidsmensen bij de gemeente nog best een lastige opgave. Zij helpen hun 

organisatie via trainingen, het begeleiden van werksessies en coaching on the 

job. Voor de communicatiemensen is dit soms een nieuwe rol, maar wel één die 

ze graag oppakken. En voor bestuurders betekent dit dat er geen beleidsvoorstel 

meer de collegetafel kan passeren zonder serieus uitgewerkte communicatie- en 

participatieparagraaf. 

Meer informatie is te vinden op www.actieprogramma.nl maar ook op 

www.publiec.nl en www.communicatieplein.nl. 


