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Succesvol communiceren
in je gemeente
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1.Wat
willen we bereiken

met onze communicatie?
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• 1. Aandacht trekken

• 2. Informeren / kennis verhogen

• 3. Overtuigen en werven

• 4. Ondersteunen

• 5. Onderhouden

• 6. Betrekken en verbinden

Communicatiedoelen: 

wat willen we bereiken met onze communicatie?



• 1. Aandacht trekken
− top of mind zijn

− stijgende bekendheid van beleid, diensten, activiteiten, ideeën...

• 2. Informeren / kennis verhogen
− alle info is beschikbaar voor wie er om vraagt

− alle info is vindbaar voor wie er naar zoekt

− de doelgroepen zijn actief geïnformeerd

− de informatie is kwaliteitsvol (tijdig, correct, bevattelijk, …)

− de informatie kan worden « beleefd »

• 3. Overtuigen en werven
− besef beïnvloeden (awareness)

− houding beïnvloeden (attitude)

− gedrag beïnvloeden (behavior)

− een beoogd imago nastreven (imagebuilding, branding, 
reputatiemanagement…)

− voldoende deelnemers aan activiteiten / cliënten voor diensten / 
aanhangers van een idee(ëngoed) genereren
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• 4. Ondersteunen
− inschrijvingsmogelijkheden bieden

− regelmatig opnieuw aandacht trekken (reminders)

− beschikbaarheid voorzien van info voor wie méér, méér 
gedetailleerde, méér info op maat wenst

− bekend en/of top of mind houden van de 
communicatiekanalen (communicatie over de 
communicatie)

• 5. Onderhouden
− je publiek op duurzame wijze blijven bereiken: regelmaat in 

de communicatie

− creëren van gemeenschapsgevoel / betrokkenheid

• 6. Betrekken en verbinden
− interactie van het publiek bekomen

− positieve omgang met personen met vragen, kritieken, 
klachten, … 

− genereren van feedback, ideeën, engagement…
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2.Wie
willen we bereiken

met onze communicatie?



Doelgroepen in verschillende lagen
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Verschillende temperaturen in je publiek:

 ijskoud => absoluut niet geïnteresseerd en/of zwaar 
negatief bevooroordeeld

 koud => weinig tot niet geïnteresseerd

 lauw => matige, veeleer onbewuste interesse

 warm => redelijke interesse, met beperkingen (bvb. 
omwille van weinig tijd)

 heet => zeer geïnteresseerd en gemotiveerd

 gloeiend heet => actief betrokken

 => evolueert, afhankelijk van levensfase

 => Voor verschillende publiekstemperaturen kan je 
verschillende communicatiedoelen voorop stellen
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• De geëngageerde participanten (26%)
− De ontdekker (16%)

− De fijnproever (10%)

• De geïnteresseerde participanten (55%)
− De actiezoeker (24%)

− De actieve ontspanner (13%)

− De thuisgenieters (18%)

• De niet-participanten (20%)
− De TV-kijker (20%)

Zes culturele leefstijlprofielen (Cultuurnet)

Cultuurnet - toolkit ‘De blik op cultuur. Leefstijlprofielen van de participant’.
De Laeter, D., Slangen, N., Caen, M. en Lievens, J. (2012). 
Doeboek Goesting Geven op maat van het leefstijlprofiel van je publiek. Brussel, Cultuurnet. 
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Vier types mogelijke drempels bij doelgroepen

− Materiële drempels:

• M.b.t. kostprijs, bereikbaarheid infrastructuur, aan/afwezigheid facilitaire 
voorzieningen (bvb. kinderopvang)

− Fysieke drempels:

• i.v.m. horen, zien, snelheid & onderlinge afstemming zenuwen en/of 
hersenen, enz...

− Intellectuele drempels:

• verdrinken in de info-overload van de infosamenleving

• vinden van het goede contactpunt

• kunnen formuleren van gerichte vraag

• problemen met het vatten van communicatieboodschappen:

» moeilijkheidsgraad, ambtelijke taal, abstracte beelden, dubbele 
bodems, humor

− Psychologische drempels:

• selectief kijken/luisteren/lezen/onthouden

• vertrouwen / twijfels over de organisatie, het onderwerp, de aanpak, de 
medewerker, presentator, …
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• “Neen, ik voel mezelf 
nog te jong 
daarvoor.” (focusgroep 
55+)



Digitale kloof?
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• +/- 85% Belgen heeft internet (thuis en/of mobiel)

− 89% van de huidige Willemsfondsleden

• +/- 70% Belgen gebruikt sociale media

− Vb. Roeselare (voorjaar 2017): zie volgende dia

− Vb. 51% van de Willemsfondsleden (2016): 

• alsnog quasi uitsluitend Facebook (45%)

• weinig of geen andere sociale media
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Anekdote:
Tante Mariette en haar fiets



Tante Mariette



Neefje Eric



Anekdote:
Tante Mariette en haar fiets
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3.
Geschikte communicatiekanalen kiezen
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• 1. Aandacht trekken

• 2. Informeren / kennis verhogen

• 3. Overtuigen en werven

• 4. Ondersteunen

• 5. Onderhouden

• 6. Betrekken en verbinden

Communicatiekanalen kiezen

volgens communicatiedoelen



Doel 1: aandacht trekken, vooral via:

• (landelijke, regionale en/of lokale) pers: printmedia 
(dagbladen, periodieken, huis-aan-huis, gemeentelijk infoblad, 

niet-commerciële pers), audiovisuele media, digitale 
media 

• e-mail en e-zine

• sociale media – redactioneel

• sociale media – advertenties

• affiches op geschikte locaties

• folder of pamflet (= flyer)

• persoonlijke brief / direct mail

• mondelinge media (aanspreken, telefoneren, …)

• stand op een beurs, evenement, … 
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Doel 2: informeren, vooral via:

• website

• tijdschrift

• folder / brochure

• direct mail

• mondelinge media (aanspreken, telefoneren, infolijn, 
vergadering, stand…)

• e-zine

• pers (+/-)

• sociale media (+/-)



38



39



Doel 3: overtuigen, vooral via:

• mondelinge communicatie (incl. via intermediairs)

• networking

• TV-redactioneel / filmpjes (incl. YouTube)

• (sociale media => vnl overtuigend i.f.v. “instant” 
impulsgedrag ; weinig duurzaam)
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Doel 4: ondersteunen, vooral via:

• website

• app

• brochure / folder

• sociale media 

• mondelinge communicatie
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Doel 5: je publiek behouden / onderhouden, 
vooral via:

• mondelinge communicatie

• tijdschrift

• (nieuws)brief

• e-zine

• sociale media
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Doel 6: Betrekken en verbinden, vooral via:

• mondelinge communicatie

• sociale media

• gevorderde interactieve website

• enquêtevormen
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4. 

Communicatieve

huis-, tuin- en keukentips
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Tip 1: wees bewust van…

…mogelijke drempel: jezelf
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Tip 2: Zoek en vind de juiste “toon”

 Niet zakelijk of ambtelijk, maar menselijk:

– vaak nog te overheersende aanwezigheid van structuren, gebouwen 

en krokodillen i.p.v. mensen uit de doelgroep

– interviews

– anekdotes

– foto’s van mensen i.p.v. gebouwen & ambtelijk vertoon
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Tip 3: klare taal

− Altijd en overal…
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Tip 4: Optimaliseer de informatie

• Geef nuttige informatie voor de ontvanger

• Doseer informatie koud/warm publiek

• Niet alleen overzicht bieden, ook bepaalde activiteiten 
highlighten

• Structureer info in hoofd- en bijzaken door:
− titels en tussentitels

− opsommingen

− samenvattingen

• Begin bij het begin en zorg voor duidelijke overgangen
tussen alinea’s

• Werk visueel: minder met tekst, meer met 
betekenisvol beeldmateriaal
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Tip 5: doseer de informatie

− communiceer regelmatig => herhaal voldoende... (want 
infobehoefte evolueert bij elke burger)

− communiceer juiste hoeveelheid info op het juiste moment
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Tip 6: breng de doelgroep in beeld, niet de 
beleidsmensen
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Tip 7: niet alleen bereiken, ook be-raken
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https://www.youtube.com/watch?v=QT0K5iY93YY



81

Tip 8: Let op je uitstraling

− Let op wat je zegt en wat je toont

− Werp zelf geen drempels op…

− …maar doe de waarheid geen geweld aan



Je ziet deze foto in de krant. Wat vertelt die foto over deze lokale vereniging?



Je vindt deze folder in je brievenbus. 

Wat vertelt dit over deze lokale vereniging?
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Tenslotte…



http://catalogus.uitgeverij.

vandenbroele.be/fondsca

talogus/749.aspx?pageID

=20050609124856Z 



Bedankt voor uw aandacht!

Eric.Goubin@thomasmore.be

Twitter: @EricGoubin
Linkedin: Eric Goubin


