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2011BEM52 Bijlage 1 
Concept communicatieplan statencommunicatie 2011 – 2015 

 
Inleiding 
Voor Provinciale Staten liggen er uitdagingen om de communicatie met de pers, 
maatschappelijke partners en inwoners van de provincie te versterken. De afgelopen 
jaren is er al veel verbeterd op het terrein van communicatie. De uitdaging is om de 
eigenstandige rol van Provinciale Staten de komende jaren nog beter vorm te geven.  
 

1. Statencommunicatie 
Het profileren van Provinciale Staten is belangrijk als we kijken naar het doel van het 
dualisme:  
 
‘Een helder regionaal bestuur waarin de burger zich herkent, waar hij of zij een luisterend 
oor vindt en waar hij of zij zich mee verbonden voelt.’  
 
Provinciale Staten, als volksvertegenwoordiger, spelen hierbij een cruciale rol. De Staten 
behartigen de belangen van de burger. Ook de kaderstellende en de controlerende rol 
van de Staten spelen daarbij een belangrijke rol. 
 
Het is belangrijk dat inwoners weten dat hun belangen behartigd worden, door wie dat 
gebeurt en op welke manier. Zo vergroten we de betrokkenheid van burgers bij het 
regionaal bestuur.   
 

1.1. Doel 
Helder uitdragen wat Provinciale Staten doen, wat ze betekenen en tot stand brengen 
voor de samenleving. 
 

1.2. Missie 
Het profileren van Provinciale Staten als een herkenbaar platform waarbinnen een breed 
scala van uiteenlopende meningen een plek heeft. 
 

1.3. Doelgroep  
Media, maatschappelijke partners, en inwoners van Utrecht. 
 

1.4. Criteria 
Onderwerpen waarover we communiceren voldoen aan een of meer van de volgende 
criteria: 
 

1) Volksvertegenwoordigende rol benadrukken 
2) Controlerende en kaderstellende taak uitleggen 
3) Meerwaarde van het middenbestuur aantonen 
4) Transparantie van de overheid laten zien 
5) Inspelen op interessegebieden van de burger 
6) Onderwerpen begrijpelijk maken 
7) Ruimte voor verschillende standpunten 
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1.5. Communicatiemomenten: 

1) Provinciale Staten vergadering 
2) Commissievergadering 
3) Werkbezoeken 
4) Hoorzittingen 
5) Verkiezingen 
6) Gevoelige/belangrijke kwesties  
7) Initiatieven van PS 
8) Burgerinitiatieven 
9) Mijlpalen en bijzonderheden 
10) Resultaten die geboekt zijn 

 

1.7. Mediakalender 
 
De communicatieadviseur van de griffie stelt een mediakalender op. Op die manier heeft 
de griffie een goed beeld van de onderwerpen die zich lenen voor statencommunicatie.  
Er komt een globale kalender voor 2011 – 2015 en een gedetailleerde versie per jaar.  
 

2. Strategie  
 
2.1 Voer een actief persbeleid 
 
De griffie voert een actief persbeleid.  
 
Voordelen van een actieve persbenadering: 

• Door een goed opgebouwde relatie met de media, zullen zij eerder geneigd zijn 
correct te berichten over de Provincie en de diverse standpunten binnen 
Provinciale Staten. 

• Door de relatie goed te onderhouden, zullen de media eerder geneigd zijn om 
onderwerpen die in de provincie spelen op te pakken.  

 
2.2. Voer een gericht persbeleid 
 
De griffie voert een gericht persbeleid.  
 
Het gaat erom op de juiste momenten, bij de juiste media, de juiste boodschap aan te 
kaarten. Zo wordt de kwaliteit van de boodschap en de kwaliteit van de relatie 
gewaarborgd.  
 
Bij een actief en gericht persbeleid spelen de volgende punten een rol: 
 

• Timing: Focus ligt op discussies en besluitmomenten in vergaderingen, rollen en 
taken van de Staten, initiatieven van de Staten en verkiezingen.  

• Focus op de doelgroepen De burgers uit de provincie, bestuurders (zowel 
regionaal als landelijk), en maatschappelijke organisaties. 

• Focus op regionale media: Voor een regionaal issue moeten regionale media 
bereikt worden. Voor iets dat in Amersfoort plaatsvindt moeten huis-aan-huis-
bladen in die regio benaderd worden. Hoe gerichter, hoe beter.  

• Zet zoveel mogelijk eigen (provincie) media in: Er zijn geen extra kosten 
mee gemoeid en je bereikt wel een deel van je doelgroep. 

• Communiceer met regelmaat: Blijf in beeld bij de pers.  
• Haak in op relevante momenten: zodat media niet overspoeld worden.  
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3. Relatie met de pers 
 
De griffie probeert – zolang het binnen de strategie past - zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan verzoeken van de pers. Maar: niet ten koste van alles, het is geen doel op 
zich.  
 
3.1 Bouw een persoonlijke relatie op met de belangrijkste media  
Sommige relaties met de pers worden door de griffie persoonlijk uitgebouwd. Denk aan 
het AD/UN, RTV Utrecht en aan diverse huis-aan-huis-bladen.  
 
3.2 Wees betrouwbaar  
De griffie bouwt een betrouwbare relatie op met de pers. Dat zit in kleine dingen zoals 
terugbellen, doen wat je belooft, het op correcte wijze brengen van informatie en 
onderzoeksresultaten, etc.  
 
3.3 Vast aanspreekpunt en vaste woordvoerders  
Voor Provinciale Staten is het van belang een eenduidig geluid naar buiten te brengen. 
Daarom is een vast aanspreekpunt belangrijk. Persvragen die bij de provincie 
binnenkomen worden in principe beantwoord door de communicatieadviseur van 
Provinciale Staten. De communicatieadviseur kan, als dat nodig is, doorverwijzen naar 
een van de woordvoerders van de politieke partijen.  
 
3.4 Professionaliseer woordvoerderschap  
De griffie is altijd bereikbaar en op de hoogte wanneer de pers vragen heeft of wanneer 
de staten zelf iets initiëren.  
 
3.5 Monitoring  
Voor een goede relatie met de media, moet de griffie weten wat er speelt en dus goed 
monitoren. De griffie moet op de hoogte zijn van het nieuws dat over de provincie 
verschijnt.  
 

4. Maak intern duidelijke afspraken 
 
4.1 Afspraken binnen PS zelf  
Omdat binnen Provinciale Staten verschillende meningen bestaan, is het belangrijk om 
met elkaar een aantal basisafspraken te maken ten aanzien van de communicatie.  
 

1. De klankbordgroep is een adviesgroep, die niet bevoegd is om beslissingen 
te nemen. 

2. Het communicatieplan wordt vastgesteld door Provinciale Staten. 
3. De griffie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. 
4. De plaatsvervangend voorzitter van PS is eerste verantwoordelijke voor 

communicatie rondom de Staten. Hij is op dat punt bevoegd om 
beslissingen te nemen. 

5. Bij gevoelige kwesties treedt de plaatsvervangend voorzitter in overleg 
met de fractievoorzitters. Wanneer het gaat om actualiteiten, zoals een 
persbericht, moet er binnen 12 uur een beslissing worden genomen.  

 

4.2 Afspraken met GS 
Om de communicatie tussen GS en PS goed af te stemmen en te zorgen dat over het 
besluitvormingsproces helder gecommuniceerd wordt, is er overleg tussen de afdeling 
communicatie en de griffie.  
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4.3 Afspraken binnen de griffie 
De communicatieadviseur stelt het communicatieplan op en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering ervan. Wekelijks wordt er door de griffie gekeken welke mediagevoelige 
momenten er aan komen en hoe hier mee moet worden omgegaan. Deze worden 
opgenomen in de mediakalender.  
 

5. Middelen 
 

5.1. Huidige middelen 
 
5.1.1. Nieuwsbrief Provinciale Staten 
5.1.2. Dubbele pagina in huis-aan-huisbladen 
5.1.3. Persberichten 
5.1.4. Perslunch 
5.1.5. Nieuwsberichten werkbezoeken 
5.1.6. Projectcommunicatie 
5.1.7. Provinciale Magazine 
5.1.8. Reguliere huis-aan-huispagina 
5.1.9. Website / Stateninformatiesysteem 
5.1.10. Personeelsblad en intranet 
 
5.2 Nieuwe middelen 
 
5.2.1. Sociale media training 
5.2.2. debatten op locatie / politiek café 
5.2.3. projecten gericht op scholieren 
5.2.4. live uitzenden van commissie- Statenvergaderingen 
 
De griffie zoekt uit of de voorgestelde nieuwe middelen aansluiten bij de doelen van 
statencommunicatie, wat de kosten zijn en of we er gebruik van willen gaan maken. Een 
uitwerking daarvan zal na de zomer van 2011 in de klankbordgroep besproken worden.  
 
Bijlage 1 
Hierin staat een uitwerking van de huidige communicatiemiddelen  
 


