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Inleiding 

Het ontbreekt de provincie Utrecht momenteel  aan een eigen, herkenbaar verhaal. Het beeld over de provincie Utrecht 

als organisatie is diffuus, versnipperd, ‘mistig’, waardoor het kwetsbaar is voor misvormingen. Beeldvorming ontstaat 

niet alleen door een website, persberichten, een filmpje of een nieuwsbrief. Het is het resultaat van een optelsom die 

ontstaat door communicatie, houding en gedrag van alle mensen die bij deze organisatie werken – ambtenaren en 

bestuurders.  De nieuwe communicatiestrategie is ingegeven door de wensen van GS die in het BBOT van 6 december 

2011 zijn geuit en door het concept communicatiebeleidsplan dat de afdeling Communicatie in voorbereiding had.  

 

Algemene communicatiestrategie 

De provincie Utrecht wil krachtig, pro-actief communiceren. Belangrijk is dat het woon-, werk- en leefklimaat in de 

provincie Utrecht datgene is wat ons bindt en drijft. Aan de bijzondere kenmerken van dat gebied en aan ons werk, dat 

is gebaseerd op het coalitieakkoord, de Strategische Agenda en de kerntaken van het provinciaal bestuur, kunnen we 

een aansprekend, eigen verhaal ontlenen.  Een verhaal van zelfbewustzijn, van slagvaardigheid. Een verhaal waarmee 

we organisatiebrede onderwerpen eenduidig kunnen vertellen. Dit college staat voor wat ze besluit en communiceert 

hierover onomwonden, helder en legt daarmee verantwoording af (accountability). De taal sluit daarbij aan op die van 

de ontvanger en de provincie is een gelijkwaardige partner. Door een krachtige kernboodschap te formuleren en via 

beleidsthema’s, corporate thema’s  en bijbehorende stijlen het beleid van de provincie helder te maken, wordt een 

herkenbaar beeld geschetst van de provincie en haar bestuur.  

 

Thematisch communiceren 

De nieuwe Strategische Agenda biedt hierbij een uitgelezen kans om meer richting en focus aan te brengen in de 

provinciale communicatie. In plaats van te communiceren over tientallen projecten kan de provincie Utrecht hiermee 

een helder verhaal vertellen. De hoofdopgave in de Strategische Agenda heeft als centraal onderwerp de bijzondere 

positie van deze provincie als Top Regio. Deze hoofdopgave is het hoofdthema in de strategische communicatie. 

Daarnaast zijn er drie inhoudelijke subopgaven die direct door te vertalen zijn naar subthema’s. Deze zijn benoemd als 

“Utrecht Bereikbaar”, “Krachtige steden en dorpen” en “Vitaal landelijk gebied”.  

 

Vanuit de Strategische Agenda zijn projecten te benoemen die de bewijsvoering opleveren voor de vraag hoe de 

provincie Utrecht werkt aan deze bijzondere positie als Top Regio. Deze worden in dit communicatieconcept gekoppeld 

aan drie centrale corporate thema’s.  Door met deze drie corporate communicatiethema’s te werken, geven we niet 

alleen betekenis aan ons beleid. De thema’s  werken ook ordenend en bieden een referentiekader – we spreken daarmee 

dezelfde taal.  Daarrnaast wordt aangehaakt op de bijzondere kernkwaliteiten van het gebied provincie Utrecht. Het 

raakt de identiteit van het gebied waarvoor wij werken en zegt daardoor niet alleen iets over de provinciale organisatie. 

Het is tevens een vehikel voor samenwerking met onze strategische partners, omdat de centrale thema’s niet uitgaan sec 

van  “profileringsboodschappen”  van de provincie Utrecht. 

 

Uit een analyse van de Strategische Agenda en gesprekken met DR en GS-leden is gebleken dat alle ingredienten uit de 

Strategische Agenda voorhanden zijn om samen met de corporate thema’s een aansprekend communicatieconcept te 

vormen.  

 

Waaraan moeten corporate thema’s aan voldoen? 

Belangrijk is dat de corporate thema’s een communicatieve doorvertaling zijn van het beleid/projecten van de 

organisatie. Het gaat immers om één verhaal van en over de provinciale organisatie. Continuïteit in de communicatie en 

geloofwaardigheid vragen om een houdbare themalijn: minimaal 4 jaar, liefst langer. Belangrijk ook voor de acceptatie 

bij de diverse doelgroepen is:  aan de thema’s moet een gevoel hangen, dat ‘het klopt’ en dat dit ook typisch iets is van 

de provincie Utrecht. 

 

Themacommunicatie is een nieuwe manier om voor de provincie Utrecht en haar stakeholders samenhang, richting en 

betekenis te geven aan ons beleid. Thema’s zijn een anker: een referentiepunt, een inspirerende stip aan de horizon. Met 

een bestuurlijke boodschap die wordt gestaafd met goede projecten ontstaat een ‘belofte’ die kan worden waargemaakt.  

 

De corporate thema’s in een drieluik 

 

1 Provincie Utrecht Verbindt 

 

Vanuit het gebied bekeken: Utrecht is de Draaischijf van Nederland, het knooppunt van wegen. ‘Verbinding’ zit zelfs in 

de oorsprong van het woord ‘Utrecht’, wat uit het Latijn komt en betekent: een oversteekbare plaats. Verbinding bepaalt 

in sterke mate het ontstaan en de identiteit van ons gebied als Top Regio. Een tweede kernkwaliteit zit in de 
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kenniskracht van deze provincie, eveneens het resultaat van een ‘verbinding’, namelijk die tussen de Utrechtse 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven , maar ook het resultaat van de centrale ligging waardoor wij veel kennis 

aantrekken naar onze provincie. 

 

De propositie (belofte) op dit thema is dat de provincie zorgt voor SYNERGIE. We zorgen letterlijk en figuurlijk voor 

beweging, door op een vernieuwende manier (“hub”) verschillende verkeersmodaliteiten aan elkaar te knopen. Ook 

innovatieprojecten leveren daarvoor de bewijsvoering, omdat door de koppeling van kennis en creativiteit aan 

bedrijvigheid eveneens vernieuwing (“innovatie”) ontstaat. De lading komt hier met name uit projecten uit de 

portefeuilles EZ en Mobiliteit en is gebaseerd op de kerntaken.  

 

2 Provincie Utrecht Vernieuwt 

 

Het tweede corporate thema richt zich op de stedelijke omgeving in onze provincie. Bekend is dat dit gebied zich 

kenmerkt door een sterke dynamiek met veel uitdagingen voor de toekomst die vooral te maken hebben met de 

aanhoudende verstedelijkingsdruk op de regio.  

 

De belofte is hier gericht op TRANSFORMATIE.  Er komen nieuwe functies voor bestaande voorzieningen, dat is waar 

wij hier in deze omgeving vooral aan werken.  Door in te zetten op binnenstedelijk bouwen, herstructurering van 

bedrijvenlocaties, transformatie van kantoren. Maar ook culturele festivals, innovatieve hotspots uit de creatieve sector 

en initiatieven voor recreatie om de stad dragen aan die verandering bij. Kortom:  de provincie Utrecht laat hier zien hoe 

wij werken aan een nieuwe toekomst voor het stedelijke gebied. 

 

Dit thema kunnen we een plek geven integraal – met projecten uit alle portefeuilles en gebaseerd op de kerntaken. 

 

3 Provincie Utrecht Versterkt 

 

Dit corporate thema is de natuurlijke aanvulling op de vorige. We sluiten hier aan op de bijzondere kwaliteiten van het 

landelijk gebied. Utrecht staat bekend als Nederland in het klein, met alle unieke variatie van natuur en landschap. Deze 

perceptie sluit aan bij het traditionele beeld van de provincie Utrecht als rentmeester/hoeder van dat buitengebied, een 

natuurlijke associatie op onze rol waarvan wij weten dat die duidelijk herkent wordt in de publieke beeldvorming. We 

staan over het algemeen positief te boek als de ‘beschermer’ van het landelijk gebied, maar willen in deze propositie 

nog een stap gaan.  

 

De belofte wordt hier het VERSTERKEN van deze bijzondere gebiedskwaliteiten. Door nieuwe natuurverbindingen 

aan te leggen, door de landbouwsector te vitaliseren, door cultuurhistorische monumenten en buitenplaatsen te 

restaureren. Maar ook door te werken aan zaken als bestrijding van verdroging en verbetering van de dijken.  

 

Ook dit thema kunnen we een plek geven integraal – met projecten uit alle portefeuilles en gebaseerd op de kerntaken. 

 

Dit eigen verhaal - de rode draad – kunnen we op een consequente manier vertellen, zodanig dat dit gevoed wordt met 

de belangrijkste kernprojecten uit de portefeuilles van alle GS leden en onderdeel blijft van een overkoepelende 

boodschap. Het levert ook een thematiek op die houdbaar is gedurende minimaal vier jaar en waaraan GS leden hun 

eigen bestuurlijke mijlpalen en boodschappen kunnen verbinden.  

 

Corporate kernboodschap provincie Utrecht 

 

Opbouw: 

 

1. Kernkwaliteiten gebied 

2. Onze inzet als provinciaal bestuur/organisatie: de 3 V’s 

3. Onze kernwaarden 

4. Afsluitende zin voor gebruik in corporate middelen themacommunicatie 

 

Wij zijn Utrecht! De regio waar alles samenkomt. Centraal gelegen, economische motor, kenniscentrum, alle soorten 

natuur en landschap vind je bij ons. 

 

Het is de ambitie van de provincie om uit deze bijzondere kwaliteiten het beste te halen, samen met onze partners en de 

inwoners.  Dat is waar wij de “plus” op zetten, wat wij zien als onze meerwaarde. Want er komt veel op ons af.  De 

toekomst stelt de provincie Utrecht voor nieuwe uitdagingen. Wij verbinden door partijen bij elkaar te brengen, door de 

bereikbaarheid te verbeteren, door ons bedrijfsleven in contact te brengen met de Utrechtse kennisinstellingen. Wij 

vernieuwen door onze ruimte steeds meer op basis van vertrouwen samen in te richten en regels te beperken. We maken 
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innovaties van anderen mogelijk  door binnenstedelijk bouwen te stimuleren en een goede omgeving te creëren voor 

creatieve bedrijven. Wij versterken het Utrechtse landelijk gebied, door het cultureel erfgoed te behouden en 

toegankelijk te maken, natuur en landschap te beschermen waar dat moet en verder te ontwikkelen waar dat kan.  

 

De tijd verandert, dus wij veranderen mee.  We staan voor een provincie Utrecht die durft te kiezen. Een provincie die 

zich richt op waar zij in de kern over gaat. We willen behouden aan het gebied wat waardevol is. Wij willen vernieuwen 

wat nodig is. Dat doe we op z’n Utrechts: wat we doen, doen we goed. Praktisch als we zijn, zoeken we samen met 

anderen naar concrete oplossingen. 

 

De provincie Utrecht - Verbindt, Vernieuwt & Versterkt 

 

 


