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Prioriteren 
Waarom?

— o Waarom keuzes maken?

o Welke ‘smoezen’ hebben we?

o Voor wie en met wie?



Publieke werkproces | Cascade
Maatschappelijke opgave centraal

Bestuurlijk doel

Organisatiedoel

Gebruikersdoel



Publieke werkproces | Cascade

Collegeprogramma

Verkiezingsprogramma

Uitvoeringsagenda

Programma/Project

Deel P

Verandering

Overheidsbestuur

Organisatie

Omgeving



‘Hoe ondersteunen we bestuur en organisatie en 
blijven we uit de waan van de dag?’

Welke (grove) thema’s, opgaven, onderwerpen zijn belangrijk?



FOCUSdossiers

o Stakeholders in the lead

o In gesprek met organisatie
(proces heel belangrijk)

o Besluit door DT en MT

o Voor 2 jaar?

o Op basis van monitoring 
eventueel aanpassen



Wat in etalage (prioriteiten)?

o Vanuit perspectief van bestuur én inwoners. 
Zijn de lijstje hetzelfde?

o Kies als afdeling Communicatie vaker de 
positie van de buitenwereld. Daar help je 
ook het bestuur mee.

o Zet in op de dossiers waar je:
- Vanuit vakontwikkeling iets kunt toevoegen 
(zie trends)

-Die maatschappelijk relevant zijn
-Die bestuurlijk de aandacht hebben (zoek 
naar de overlap tussen beiden)



Waar gaan we mee stoppen

Wat kan efficiënter

Wat kan een onsje minder

Wat kan een andere afdeling overnemen

Waan van de dag

—



Communiceren 
met focus

—

o



Communiceren 
met focus

— Focus kiezen
- Communicatiewaarden
- Afwegen communicatie-prio’s

Focus organiseren
- Producten team communicatie
- Prio-teams
- Rollen communicatie

Focus op impact
- Adviseren op basis van impact
- Krachtenveld in beeld

Van ‘nee’ uit tijdgebrek naar 
‘ja’ op belangrijke zaken

Vaste tijd
Acutali-tijd
Prior-tijd
Extra tijd

Van ’u vraagt wij draaien’ naar 
‘samen bewuste keuzes maken’



Hoe 
prioriteren?

—
Communicatieprioriteiten verdelen over 
thema’s. Zoals: Sociaal, Aantrekkelijk, 
Duurzaam en Bestuur & organisatie

Maatschappelijke opgave, die bestuurlijke prio heeft
Invullen met concrete maatregelen, projecten of dienstverlening
Grote impact op inwoners of ondernemers (risico en succes)
Waarbij goed communiceren bijdraagt aan het realiseren van de 
maatschappelijke opgave

Er zijn veel 
bestuurlijke prio’s || 
zijn niet altijd 
communicatieprio’s

Maak prio’s
zo abstract 
mogelijk

r



Voorbeelden 
uit de 
praktijk

—

o Zaanstad ; Tamara

o Molenlanden; Liesbeth



Gehoorde 
geluiden 

—

Wat speelt er in de organisatie als het om prioriteren 
gaat?



Bepaal de impact; een 
afwegingskader

Quick scan ‘Impact’
(een hulpmiddel bij het inschatten van de impact  
van jouw proces/project/beleid op de omgeving)

Het is een nieuw proces

Het is voor het eerst dat het in deze omgeving wordt  
gedaan

Het is een regulier proces, waarvan we weten dat het  
gevoelig ligt

Veel mensen zullen de gevolgen van ons handelen  
ondervinden

Veel negatief effect op weinig mensen

Weinig negatief effect op veel mensen

We gaan aan de slag met een omgeving die eerder  
met ons minder goede ervaringen heeft

Er ligt al veel op het bordje bij de omgeving waar we  
aan de slag gaan

Intern zijn er veel collega’s die het gaan merken

Het heeft eerder veel media-aandacht gekregen

Er zijn veel klachten, vragen en negatieve signalen 

Er spelen diverse belangen

Het speelt politiek

Er is sprake van een maatschappelijke en/of politieke  
impopulaire beslissing

Een specifieke groep wordt benadeeld

Overig:

Er zijn meerdere ketenpartners bij betrokken

Het is een prio-project/beleid van het bestuur

Afwijkend ten opzichte bestaand beleid

 nee     beetje  ja

Overwegend groen? Nu geen extra communicatieacties nodig.
Overwegend oranje? Neem contact op het de afdeling Communicatie voor een advies.
Overwegend rood? Formeer direct een kernteam en bepaal samen en expliciet de 
communicatie strategie.
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Factor-C werkwijze

Krachtenveld
(wie)

Kernboodschap
(wat)

Kalender
(wanneer en hoe)

- Omgeving in kaart
- Welke belangen 
- Nadenken over rollen, 

kennis en posities
- Participatie- en 

communicatieproces 
samen ontwerpen

- Signalen betekenis geven
- Beleid en issues 

verbinden
- Keuze voor passende taal 

en woorden 
- Anderen leidend voor 

onze communicatie

- Momenten en 
instrumenten van 
inwoners zijn bepalend

- Op zoek naar nieuwe 
vormen en netwerken

- Vorm passend bij leefstijl

Resultaten/doelstellingen en fasering helder





Dilemma’s

—
Omgeving


