
Communiceren met focus 
Onze ontwikkeling, doorontwikkeling en dilemma’s



Waar het begon… 

- Vier jaar geleden:

- Acht bestuurlijke thema’s coalitieakkoord
- X-aantal focuspunten bestuurders
- Zeven programma’s in de begroting 
- 8 speerpunten organisatieontwikkeling
- En nog doorontwikkeling bedrijfsvoering, 

maatschappelijk en stedelijk 

Dringen en ballen hooghouden door ons 
allemaal: woordvoerders, 
communicatieadviseurs en contentspecialisten
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Tijd voor verandering want …

- collega’s kwamen om in het werk
- Op afdeling allemaal verschillende 

prioriteiten; geen gezamenlijke focus 
- Gevoel duizend ballen hoog maar voelt 

net niet goed genoeg allemaal, 
kwantiteit/kwaliteit 

- Doen we de goede dingen voor de stad? 
Onze expertise, de opgaven
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Aan de slag met het spa-model



- Werken vanuit de bestuurlijke ambities 
- Teams samengesteld per ambitie met 

woordvoerders, adviseurs en content-
specialisten

- Wekelijkse standups: met wie en waarmee 
- aan de slag, max 15 – 30 minuten
- Eerst fysiek bij elkaar, corona bood nieuwe 

kans: trello!  
- Onze werkwijze voorgelegd aan directie
- Meest waardevolle overleg geven collega’s aan 
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Concreet in de praktijk 
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Doorontwikkeling: durven kiezen  

- SPA ging vooral om soort van onze inzet, vorm van dienstverlening. In de 
praktijk leidde dit niet altijd tot keuzes

- In de praktijk kwam er steeds meer aan vragen en werden keuzes lastiger 

- Het ging nog minder om de maatschappelijke opgaven én onze bijdrage 
daaraan en wat is voor die inwoner het belangrijkst: hoe dragen we bij aan 
resultaten? 

>> op zoek naar: wat helpt ons verder nu ? 
Boek ‘communiceren met focus’ bood inspiratie
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Van ‘nee’ zeggen uit tijdgebrek naar ‘ja’ zeggen op de belangrijke dingen. 

De communicatieprioriteiten:

1. Een maatschappelijke opgave die bestuurlijke prioriteit heeft én
2. wordt ingevuld met concrete maatregelen, projecten of dienstverlening én
3. grote impact heeft of gaat hebben op inwoners of ondernemers (kans op  

risico of succes) én 
4. waarbij goed communiceren bijdraagt aan het realiseren van de 

maatschappelijke opgave.
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Hoe doen we dat nu? 



KANSEN: 
- We werken al met teams van expertises 
- Organisatie begrijpt ook dat keuzes nodig zijn 
- Binnenkort: opgavemanagers: dé gesprekspartner voor afstemming op de opgaven

UITDAGINGEN: 
- Toch wens voor aandacht of profilering 
- Hoe vertalen we door naar onze gemeentelijke media? 
- Dienstverlenende karakter van de communicado’s
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Kansen en uitdagingen 


