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Het filmpje  

met Carole de Vree 
vindt u op  

www.vvsg.be.

‘ Betrek de burger al  
 bij de voorbereiding  
 van het plan.’

‘Als je een burger met een mooi idee links laat liggen, creëer je 
weerstand en ligt er binnen de kortste tijd een klacht. Je kunt 
ook met die burger en zijn mooie idee aan de slag gaan en er 
een mooi plan van maken,’ zegt Carola de Vree.
TEKST MARLIES VAN BOUWEL  BEELD STEFAN DEWICKERE

‘Voor ik hoofd communicatie van de gemeente Del! 
werd, was ik hier nog nooit geweest,’ zegt Carola de 
Vree in het historische pand aan de Oude Del! dat 
haar bedrijf Publiec betrekt. Als op een schilderij 
van Vermeer schijnt de zon in de lichte werkkamer. 
Na meer dan zes jaar ervaring in Del! en dan nog 
eens meer dan drie jaar bij het Rijk, werkt Carola de 
Vree tachtig procent van haar tijd met gemeenten 
en bijna twintig procent met provincies, daarnaast 
nog een beetje voor de Nederlandse rijksoverheid, de 
waterschappen en politieorganisaties. Ze gee! aan 
projectleiders en bestuurders vooral workshops en 
trainingen in het communicatiever maken van hun 
project zodat dit meer kans op slagen hee!.

Wat betekent dat ‘communicatiever maken van 
projecten’?
‘Omdat het belangrijk is dat een project slaagt in de 
ogen van de burgers, maar ook in die van de be-
stuurders, moet je vooraf vastleggen wanneer je pro-
ject zal slagen. We werken met de factor C-methode, 
een manier van werken bij Nederlandse overheids-
organisaties waardoor projectleiders meer verstand 
van communicatie krijgen zodat ze zelf hun com-
municatie kunnen voorbereiden en uitvoeren. Dat is 
niet meer de rol van de communicatieafdeling, die 

zal de projectleiders begeleiden zodat ze zelf een op-
lossing vinden. Dat vergt natuurlijk wel een cultuur-
verandering binnen je organisatie. Er horen stappen 
en tools bij die ik leerde kennen toen ik bij het Rijk 
ging werken. Ik zag dat het de beleidsmakers wak-
ker maakte en hielp. Het was toen enkel beschikbaar 
voor de rijksoverheid en met de rijksoverheid, de 
VNG en enkele gemeenten hebben we het beschik-
baar gemaakt voor gemeenten en provincies. Ik bied 
het aan als training omdat ik zag dat daaraan een be-
hoe!e bestond. Bovendien kende ik de wereld van de 
gemeenten goed en dacht ik dat het er succesvol zou 
kunnen zijn omdat de burger toch nog dichter bij de 
gemeente staat dan bij het Rijk en dat een gemeen-
tebestuurder bij communicatiefouten harder wordt 
afgestra!.’

Welke communicatiefouten maken gemeentelijke 
bestuurders vooral?
‘Laat ik eerste zeggen dat er ook heel veel goed gaat, 
maar de grootste communicatiewinst valt te boeken 
bij het winnen van vertrouwen tussen overheid en 
burger of andere organisaties. Voor de overheid zijn 
die burgers en organisaties in het slechtste geval we-
zens zonder kennis van zaken. En dat terwijl bewo-
ners dikwijls wel een opleiding hebben genoten, een 
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Carola de Vree: ‘De grootste 
communicatiewinst valt te 
boeken bij het winnen van 
vertrouwen tussen overheid en 
burger of andere organisaties.’
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vak uitoefenen en ideeën hebben die je als bestuurder 
op een slimme manier kunt gebruiken. Als je je bur-
gers vertrouwt kan dat iets goeds opleveren.’

‘Ik begrijp die ambtenaar wel die vier jaar hee! door-
geleerd voor stedenbouwkundige en daarom niet ge-
neigd is de burgers te vragen hoe het openbare gebied 
moet worden ingericht. Maar wie kent dat gebied het 
beste? Wie weet beter dan de toekomstige inwoners van 
een nieuwe wijk wat ze nodig hebben? Een ambtenaar 
moet dus durven loslaten.’

‘Factor C gaat over hoeveel invloed je wilt en kunt 
weggeven aan anderen. Niet altijd willen bestuurders 
dat. Er zijn nog altijd bestuurders die vinden dat ze 
tijdens de verkiezingen de stem van de burger hebben 
gehoord en daarna mogen bepalen wat er zal gebeuren. 

Maar bestuurders hebben geen glazen bol, ze weten niet 
hoe projecten zullen uitdraaien en bovendien is om de 
vier of zes jaar aan burgers vragen of je het goed doet, 
veel te weinig.’

‘Om e"ciënt te kunnen werken heb je voor je projec-
ten een draagvlak van de burgers nodig. Dus moet je 
iets met de omgeving en vooral met de mensen in die 
omgeving doen. Het is een teken van kracht om je oor 
te luisteren te leggen of zelfs om mensen de ruimte te 
geven om hun eigen plannen te maken en uit te voeren. 
En dat kun je in mindere of in meerdere mate doen, vol-
gens de treden van de participatieladder.’

Legt u even die participatieladder uit?
‘In hoeverre leg je invloed bij de anderen? In welke 
mate betrek je de burgers, de inwoners bij je beleid? 
Onder aan de ladder zit de informatieavond, de mooie 
folder, de website boordevol informatie. Omdat een 

overheid niet alle 
wijsheid in pacht 
hee!, kan ze via 
een enquête de 
bewoners raad-
plegen, mensen 
in panels zetten 
om te zien of wat 
het bestuur denkt 
klopt. Dat is al een 
hele lichte vorm 
van laten mee-

kijken. Als je nog een trede stijgt op de participatie-
ladder ga je vragen stellen: “Uit welke van deze drie 
scenario’s zou u kiezen?” Dat is advies vragen aan 
verschillende partijen. Een bestuur dat hiervoor kiest, 
moet nadien wel heel duidelijk uitleggen waarom het 
eventueel een andere keuze maakt.’

‘Het vierde niveau is het coproduceren, je laat de 
plannen ook door anderen dan de overheid maken. De 
burgers mogen mee scenario’s opstellen. Dat vraagt 
meer tijd en je gee! hun meer invloed. Hoe hoger je op 
de ladder komt, hoe lastiger het wordt om als overheid 
de ideeën van de burgers naast je te leggen. De laatste 
stap is dat je burgers vraagt plannen te tekenen en te 
beslissen en dat jij als bestuur uitvoert wat is beslist.’

Kent u daar voorbeelden van?
‘Toen ik nog in Del! werkte, verkocht de gemeente 
aandelen in een energiebedrijf. Voor dat bedrag, 115 
miljoen gulden, werd aan de inwoners gevraagd welke 
projecten ze in de stad gerealiseerd wilden zien. Zo’n 
project moest aan een aantal voorwaarden voldoen, 
ook #nancieel moest het plaatje kloppen. Massaal 
hebben de mensen meegedaan, in de stemronde was 
er een opkomst van 42 procent, wat echt hoog is. De 
tien projecten met de meeste stemmen werden uit-
gevoerd, ook als de stadsbestuur daar eerst andere 
ideeën over had zoals de skateramp.’ 

‘Een wijkbudget is een ander voorbeeld waarbij wijk-
bewoners zich kunnen organiseren en binnen rand-
voorwaarden zelf bepalen waaraan ze een budget beste-
den. Dat is een vorm van medebestuur binnen kaders.’

Hoe moet een bestuurder beginnen te kiezen in al 
die mogelijkheden?
‘Je moet eerst kijken welke belangen er spelen. Wie 
grote belangen hee!, zou je meer invloed kunnen 
geven. Heel dikwijls zie je partijen die veel invloed 
hebben terwijl hun belang klein is. Niet de mensen 
die het hardste schreeuwen, hebben altijd de meeste 
belangen bij een project. Als bestuurder moet je erop 
letten dat je de mensen met echte belangen in het pro-
ces ook belangrijker maakt. Tijdens een project blij-
ken andere mensen belangen te hebben dan ze vooraf 
dachten. En wanneer jij als bestuurder een goed idee 
van een belanghebbend persoon naast je neerlegt 
en er niet naar luistert, wordt dat algauw een klacht. 
Terwijl als je deze mensen van tevoren laat denken en 
plannen laat maken, mooie ideeën kunnen uitmon-
den in mooie plannen.’

‘Bestuurders moeten dus vooraf nadenken: wat is 
het onderwerp, met welke omgeving ga ik aan de slag? 
Dat hangt af van de bestuurlijke agenda: waar liggen 
mensen wakker van? Wat raakt veel mensen? Inves-
teer meer in de communicatie als belangen groter zijn. 

‘Niet de mensen die het hardste schreeuwen, 
hebben altijd de meeste belangen bij een 
project. Als bestuurder moet je erop letten 
dat je de mensen met echte belangen in het 
proces ook belangrijker maakt.’

De participatieladder

mee beslissen

 coproduceren

  adviseren

   raadplegen

   informeren
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Vooraf kun je er nog op sturen en kun je het proces op 
een goede manier ontwerpen. Hoe zie je ook je eigen 
plek, hoe pro#leer je je als bestuurder in dat proces? 
Als bestuurder heb je daarin wat te kiezen. Als iets heel 
politiek geladen is omdat je als groene politicus voor 
duurzaamheid staat, dan kun je daar ook intensief over 
communiceren en je heel zichtbaar opstellen. Je kunt 
dus kiezen waar je voor gaat staan en hoe zichtbaar je 
wilt zijn.’ 

Wil dat zeggen dat een bestuurder over 
moeilijke beslissingen het best zo min mogelijk 
communiceert?
‘Als het lastiger wordt omdat het beleid in negatieve 
zin mensen zal raken, is het goed om stevig voor de 
keuzes te gaan staan die je maakt. Geef bijvoorbeeld 
mensen de ruimte om voorstellen te doen om de na-
delen van de beslissing te beperken. Of betrek hen in 
de zoektocht naar oplossingen voor je dilemma. Het 
is de manier waarop je met slecht nieuws omgaat die 
bepaalt hoe je iets kunt realiseren’.

‘Vaak wordt een klankbordgroep ingericht waarin 
enkel medestanders zetelen. Daarmee hou je je voor 
de gek, het is veel beter er ook mensen in te zetten die 
tegen je plannen zijn, dat houdt je veel scherper en dan 
krijg je veel meer argumenten. Enkel met vrienden aan 
tafel zitten is niet verstandig.’ 

Hoe kun je als bestuurder je politieke agenda 
realiseren? Volgens uw website bestaan daar tien 
wetten voor.
‘Het gaat om veel communiceren, maar te veel is ook 
niet goed, zorg niet voor een communicatiebombar-
dement, vooral niet als het op den duur nergens meer 
over gaat. Dan haken mensen af. Gericht vertellen is 
beter.’

‘Wet 1 luidt dat je zo min mogelijk uit aannames 
moet werken: soms begrijpen mensen niet dat er een 
probleem is of is er voor hen geen probleem. Zo wil 
de gemeente in mijn buurt het vergunningsparkeren 
invoeren, daarvoor kreeg ik een enquête. De eerste 
vraag peilde naar mijn ervaring met parkeerproble-
men. Die had ik niet, maar de tweede vraag ging over 
welke uren dat er dan een vergunning moest gelden 
en hoeveel bezoekerskaarten ik wilde. Wat bleek? In 
mijn buurt is er vooral een parkeerprobleem rond 
16 uur, maar ik ben er dan nooit, dus voor mij zijn er 
geen problemen. Waarom zou ik dan voor bepaalde 
oplossingen kiezen? Op die manier creëer je weer-
stand want het lijkt dat de overheid op zoek is naar 
geld in plaats van naar een oplossing voor een echt 
probleem.’ 

Volgens u mag een bestuurder alleen met goede 
ambtenaren werken?
‘Een slechte ambtenaar is iemand die achter zijn bu-
reautafel beleid ontwikkelt en uitvoert. Daar mag je 
de ambtenaren op aanspreken. Stel jezelf op de plaats 
van de burger over wie een plan wordt uitgestort. Het 
is beter te kijken waar er kennis is. Wij moedigen aan 
om meer te sturen. In de competenties van ambtena-
ren moeten ook communicatievaardigheden zitten. 
Iemand zonder voelsprieten is geen goede ambtenaar, 
iemand die niet buiten komt evenmin.’ 

‘Je moet ook de goede communicatievorm kiezen: 
nieuwe dingen durven doen, websites bouwen maar ook 
kijken waar de burger komt. Misschien komen mensen 
dagelijks samen in de supermarkt en kun je hen beter 
daar aanspreken dan op allerlei andere fora.’

‘Mix, kijk naar de e$ectiviteit en investeer niet in 
een website voor een doelgroep die nauwelijks op het 
internet zit. Als je je richt op een wijk waar mensen 
niet goed kunnen lezen, ga dan spreken. Vaak kiezen 
we voor de vorm die we zelf het prettigst vinden, maar 
je moet aan je doelgroep denken. Als vrijwilliger werk 
ik in Del! met een groep mensen die een arbeidshan-
dicap hebben en die de gemeente advies mogen geven. 
Op gewone vergaderingen komen deze mensen niet 
goed uit de verf. Dus probeer ik hen met andere werk-
vormen uit te dagen zodat ze zeggen wat ze te zeggen 
hebben. We brainstormen, we werken met plakkertjes 
of na een sessie zwartkijken en mopperen lassen we een 
sessie witkijken in. Elk negatief punt hee! een positieve 
keerzijde en dat levert mooie adviezen op.’ 

‘Voor saaie avondvergaderingen hebben weinig men-
sen tijd en zin of ze vinden het moeilijk om daar hun 
opinie te verwoorden. Vooral als je hoort dat de hel! 
in de zaal tegen is, probeer dan maar je argument pro 
hard te maken. Dan is een gesprek beter of een enquête. 
Hoe dikwijls worden mensen niet uitgenodigd voor een 

Tien wetten voor bestuurders  
die de politieke agenda realiseren

1.  Werk niet alleen vanuit aannames,  
maar zoek de feiten.

2.  Houd verbinding met de kiezer.
3.  Werk alleen met ‘goede ambtenaren’.
4.  Accepteer geen verhalen die je niet snapt.
5.  Zichtbaarheid werkt alleen als ze gericht is.
6.  Maak het jezelf niet te moeilijk  

als het gemakkelijk kan.
7.  Communicatie is kiezen.
8.  Stop met communicatiebombardementen.
9.  Vertrouw niet te veel op je ‘inner circle’.
10.  Incasseer succes en doe aan  

beleidsbeëindiging.
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klankbordgroep maar daarna nooit meer geïnformeerd 
over de gang van zaken? Of ze mogen meedoen aan een 
stuurgroep en denken dat ze beslissingsbevoegdheid krij-
gen maar meestal is het een stuurgroep zonder stuur.’ 

Het gaat er dus vooral om erop te vertrouwen dat 
burgers de beste ideeën hebben? 
‘Er bestaan heel veel meningen. Als bestuurder kun je 
daarvan weglopen of je kunt dat positief benaderen want 
het betekent ook veel denkkracht, veel mogelijke ideeën. 
Als je vooraf nadenkt over hoe je de kennis van mensen 
kunt inzetten, krijg je een ander proces. Denk dus vanuit 
de burger, ga in zijn schoenen staan. Als je verder kunt 
gaan, moet je dat altijd doen. Al geloof ik er ook niet in 
dat alle burgers te activeren zijn. Dat is niet zo. Maar 

gebruik mensen met andere ideeën en laat hen eerst het 
probleem zoeken voor ze naar een oplossing op zoek 
gaan. Betrek hen dus bij je agenda. Factor C doet niet 
aan beleidsreparatie maar aan beleidspreparatie.’ 
‘Voor gemeenten en bestuurders die aandacht hebben 
voor ideeën van hun burgers wordt het leuker om dat 
contact met de burgers te zoeken. Die eerste avond zal 
iedereen eraan moeten wennen dat er nog geen kant-en-
klaar project ligt, maar hoe meer je dat doet, hoe meer 
het vertrouwen zal groeien en hoe leuker het wordt. Zo 
moeten twitterende bestuurders ook gewoon eens een 
vraag durven stellen of hun volgers raadplegen over een 
moeilijk dilemma. Want de vraag luidt: wie vindt de 
burger een sterke bestuurder: wie veel informatie uit-
zendt of wie een vraag stuurt?’ 

Marlies van Bouwel is hoofdredacteur van Lokaal

‘Vaak wordt een klankbordgroep ingericht 
waarin enkel medestanders zetelen. Het is veel 
beter er ook mensen in te zetten die tegen je 
plannen zijn, dat houdt je veel scherper en dan 
krijg je veel meer argumenten.’
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Antwerpen 22 november
Najaarscongres Kortom
Communicatie wordt steeds belangrijker, ook voor een overheid. Hoe krijgt 
communicatie een meer strategische plaats? Hoe kun je communicatie op 
een hoger niveau in de organisatie tillen? De weg naar een converserende 
overheid is nog lang, maar biedt wel veel mogelijkheden. Tijdens dit congres 
zoeken we naar de mogelijkheden om ook het ongebruikte potentieel te 
benutten en de organisatie als geheel communicatiecompetent te maken. 
Naast Carola de Vree spreken ook communicatiespecialisten Steven Van Bel-
leghem, Stefaan Van Mulders en Noelle Aarts. 
www.kortom.be

Plattelandsgemeenten 
zijn het slachto!er 
van een hardnekkige 
beeldvorming als zouden 
het bestuur en beleid daar 
van mindere kwaliteit 
zijn. Het onderzoek rekent 
hiermee af.


