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Inleiding
Communicatie is een essentieel onderdeel van een project. Een studie die
het Project Management Institute1 in 2013 heeft uitgevoerd, bevestigt
dat communicatie een succesfactor is in een project. Volgens die studie
bereiken organisaties die efficiënt communiceren betere resultaten met hun
projecten:
• 80% behaalt de oorspronkelijke doelstellingen (tegen 52% zonder
communicatie)
• 71% respecteert de timing (tegen 37% zonder communicatie)
• 76% respecteert het budget (tegen 48% zonder communicatie).
Net zoals het beheer van een project volgens een bepaalde methode
verloopt, worden ook de communicatieacties gestructureerd en op het
project afgestemd.

Voor wie is deze handleiding bestemd?
Ben je betrokken bij een project? Als sponsor, professionele of occasionele
projectleider, beheerder van een projectportfolio of gewoon als lid van
een projectteam, deze brochure reikt je een complete methode aan om het
communicatieplan van je project uit te werken.
Je bent communicator2? Dan kan je deze gids gebruiken om collega’s van
andere diensten te helpen:
• het belang in te zien van de specifieke stappen van een
communicatieplan.
• bij het uitwerken van een communicatieplan voor hun projecten.

1 The Essential Role of Communications, Project Management Institute, Inc., May 2013
2 Communicator = communicatieprofessional, lid van de communicatiedienst,
contactpersoon communicatie, dat wil zeggen iemand met een voltijdse of deeltijdse
communicatiefunctie in een organisatie.
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Geen paniek!
Deze gids biedt je een volledig ‘hulppakket’ om het
communicatieplan van een project te ontwikkelen: algemene
informatie, een methode, voorbeelden en online tools (templates en
praktische fiches). Maar je hoeft niet per se alle tools te gebruiken.
Je kiest ze in functie van de omvang van je project, de tijd die je
hebt, enz.
• Ben je helemaal niet vertrouwd met communicatie? Neem
dan de tijd om je te verdiepen in de basisbegrippen en de
volledige publicatie te lezen. Daarna kan je gemakkelijk de
delen selecteren die voor jou het meest nuttig zijn om het
communicatieplan van je project op te stellen.
• Je bent een ervaren communicator? Dan kan je je tot de
essentie beperken en rechtstreeks naar de online tools gaan.
ÎÎ Wat ook je profiel is, gebruik uit deze gids en tools gewoon wat
je nodig hebt.

Het communicatieplan van een project?
Het communicatieplan van een project is het gestructureerde overzicht
van de communicatieacties van een bepaald project, dat past in de
communicatiestrategie van de organisatie. De projectleider is de ‘dirigent’
die borg staat voor het communicatieplan van het project. Dat betekent
echter niet dat de projectleider alle acties van het plan zelf moet uitvoeren.
Je mag ‘communicatieplan van een project’, waarover we het hier
hebben, niet verwarren met ‘strategisch communicatieplan’3, de
communicatiestrategie van de organisatie. Het communicatieplan van een
project moet in de lijn liggen van de algemene communicatiestrategie van
de organisatie, maar het zijn twee aparte zaken.

3 Cf. COMM Collection 19 Een strategisch communicatieplan voor een
overheidsorganisatie uitwerken
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Wat vind je in deze handleiding?
In deel I worden er enkele theoretische aspecten over communicatie bij
een project beknopt toegelicht.
• Waarom communiceren over een project?
• Plaats, rol, actoren van communicatie
• Communicatie om verandering te ondersteunen.
In deel II vind je een methode in 7 stappen om een communicatieplan
te ontwikkelen. Zo kan je een volledig communicatieplan voor je project
uitwerken, door de stappen te volgen en de bijbehorende tabellen in te
vullen.
Deze gids is een leidraad om na te denken over de aspecten van de
communicatie van een project, en een coherent plan te ontwikkelen dat is
afgestemd op de verschillende fasen van dat project.
Elke stap bevat een uitvoerige beschrijving van
• de vragen die je je moet stellen
• de acties die je moet nemen
• eventuele tools en praktische tips.
Maar het is geen lineair proces: in een communicatieplan zijn alle
elementen met elkaar verweven. Zo kan je verschillende stappen tegelijk
realiseren, de ene stap voor de andere uitvoeren, op ieder ogenblik naar
een vorige stap teruggaan, enz. Wat belangrijk is, is dat je de verschillende
aspecten van het communicatieplan op een coherente manier integreert.
Er zijn templates en praktische fiches beschikbaar op
www.fedweb.belgium.be in de rubriek ‘Tools COMM project’.
Je kan de tools vrij gebruiken in functie van je project (omvang, duur,
complexiteit …). Bepaalde tools zal je misschien nuttiger vinden dan
andere: kies uit de templates en fiches die ter beschikking staan.
Achteraan in de brochure staat een woordenlijst met de gebruikte
terminologie. Ten slotte worden de methode en de aangereikte tools met
een volledig uitgewerkt voorbeeld van een communicatieplan geïllustreerd.
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Wil je informatie uitwisselen over het onderwerp? Reageer op de
LinkedIngroep COMMnet-KMnet.

Vijf gouden regels voor een goed communicatieplan van
een project
1. Maak het!
2. Maak het zo vlug mogelijk!
3. Vraag hulp als je voelt dat het nodig is. De communicatiedienst
van je organisatie kan je ondersteunen en zeggen hoe je te werk
moet gaan.
4. Pas het communicatieplan aan naargelang de evolutie van je
project.
5. Evalueer het communicatieplan na afloop van het project.
Als je in de toekomst over een gelijkaardig project moet
communiceren, zal je merken hoe nuttig dat is.
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I. Efficiënt communiceren over een project
We leven in een communicatiemaatschappij: we communiceren
eender waar en wanneer, zowel privé als op het werk. Met de komst
van de sociale media is alles in een hogere versnelling geraakt. De
communicatiedynamiek wordt alsmaar sneller en interactiever.
Als projectleider besteed je veel tijd aan communicatie: met de
stuurgroep, de projectgroep, het projectteam, de ‘klanten’, de gebruikers,
de leveranciers, de collega’s … Die communicatie kan diverse vormen
aannemen: onderhandelen, rapporteren over de vorderingen van het
project, verdelen van het werk, zoeken naar informatie …

I.1

Communiceren?

Communicatie wordt nog vaak teruggevoerd op het middel (bijvoorbeeld
een e-mail sturen, een brochure maken). Om efficiënt te communiceren
moet je echter een onderscheid maken tussen de boodschap (de inhoud)
en het middel (de vorm).
• Bepaal eerst de inhoud: wat wil je meedelen? Welke boodschap wil
je doorgeven?
○○ Welke impact wil je hebben op je doelgroep? Bijvoorbeeld op de
kennis, de perceptie, het gedrag …
○○ Is je boodschap gepast? Relevant?
○○ Wie moet je boodschap krijgen?
○○ Wat wil je precies zeggen?
• Kies daarna het middel: welk(e) kanaal (kanalen) ga je gebruiken om
je boodschap over te brengen?
○○ Welke media zijn het meest geschikt om de boodschap over te
brengen?
○○ Is je doelgroep vertrouwd met deze kanalen?
De communicatiekanalen hebben een invloed op de manier waarop je
een boodschap overbrengt: een e-mail stel je niet op zoals een bericht
op WhatsApp, of een document schrijf je niet op dezelfde manier als een
roman. De vorm is even belangrijk als de inhoud.
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Bij de voorbereiding van de communicatie moet je met
deze dimensies rekening houden:
1. intern (communicatie met de stuurgroep, de projectgroep) of
extern (communicatie met de klanten, gebruikers, leveranciers)
2. formeel (verslagen, presentaties, documenten, e-mails …) of
informeel (gesprekken in de gang, telefoontjes ...)
3. synchroon (face-to-facegesprekken, vergaderingen …) of
asynchroon (e-mails, verslagen …)
4. officieel (beslissingen) of officieus (gesprekken met de collega’s
of medewerkers)
5. schriftelijk (verslagen, e-mails …) of mondeling (face-to-face
gesprekken, vergaderingen …)
6. verbaal (boodschap) of non-verbaal (stemhoogte, gedrag,
houding …). Vergeet de non-verbale communicatie niet: ze
maakt ongeveer 90% uit van wat ‘over komt’ bij communicatie

I.2

Waarom communiceren?

Voorbeeld
‘Er wordt een aanvraagformulier online gezet op een website.
Het projectteam is opgetogen: het formulier werkt en dus kunnen
voortaan alle aanvragen via dat kanaal worden ingediend, waardoor
alles efficiënter zal verlopen. Maar na enkele weken stelt de betrokken
dienst vast dat er weinig aanvragen toekomen via dat formulier. De
medewerkers klagen erover dat het alleen een extra bron is, bovenop
alle andere.
Het is niet omdat een organisatie een nieuw formulier invoert en de
procedure wijzigt, dat de gebruikers het ook zullen gebruiken! Ze
moeten weten dat het formulier bestaat, en dat ze met dat formulier
hun aanvraag moeten indienen. Anders gezegd: hun gedrag moet
worden gewijzigd. Anders blijven ze bellen en e-mails of brieven
sturen. Misschien gebruiken ze het niet graag, omdat het niet aan
hun behoeften voldoet (te veel opties, leesbaarheid …).’
Communicatie kan ervoor zorgen dat het formulier wel gebruikt
wordt.
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Communiceren over een project kan ervoor zorgen:
• dat je ondersteuning krijgt van verschillende stakeholders
(medewerkers, partners, doelgroepen …): via de communicatie
worden ze geïnformeerd, krijgen ze een beter inzicht in de
doelstellingen van het project en in hun rol, weten ze wat van hen
wordt verwacht, voelen ze zich betrokken, worden ze ambassadeurs
van het project4.
• dat er wordt geluisterd naar de behoeften, feedback wordt verzameld
om het project zo nodig aan te passen: met communicatie kan je
peilen naar wat er leeft, merken wat de stakeholders van het project
vinden, je ervan vergewissen dat de doelstellingen zijn behaald en de
koers bijstellen als dat nodig blijkt.
• dat het project zichtbaar wordt, en daardoor haalbaar: via
communicatie kan het project bestaan, en in bepaalde gevallen een
tool zijn om efficiënt te lobbyen bij de beleidsmakers.
• dat de verandering die met elk project gepaard gaat wordt gedragen:
een project houdt automatisch een ontwikkeling in van een bepaalde
situatie naar een andere, zowel voor de mensen die meewerken
aan het project als voor degenen die het ondergaan (gebruikers,
medewerkers, partners …). Dat betekent concreet dat een project
vaak een verandering van gedrag, van procedures, van regels in een
organisatie, dienst, proces … met zich meebrengt. En verandering
staat vaak gelijk met angst en weerstand, vóór men er zich vertrouwd
mee maakt en het aanvaardt. Dat is een natuurlijk proces waar je in
de communicatie ook rekening mee moet houden.

4 In het voorbeeld van het aanvraagformulier kunnen degenen die het formulier hebben
gebruikt en er tevreden over zijn het op hun beurt aan anderen aanbevelen.
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Communicatie kan voorwaarden scheppen om de
verandering beter te laten aanvaarden. Daarbij moet je
rekening houden met het volgende:
• Uiteenlopende visies bij de actoren
De actoren van het project zijn zich bewust van de toekomstige
veranderingen en ontwikkelen hun visie. Maar dat gebeurt ‘in hun
hoofd’. Als ze niet over hun visie praten, is de kans groot dat er
verschillende, tegengestelde visies zijn.
• De mate van maturiteit ten opzichte van de verandering
De belangrijkste actoren (bv. de leden van de projectgroep) zijn
verschillende dagen, weken of maanden bezig met de voorbereiding
en de ontwikkeling van het project. Al die tijd maken ze zich ermee
vertrouwd en ‘verteren’ ze beetje bij beetje de veranderingen die het
project zal teweegbrengen.
De secundaire actoren (bv. de gebruikers) zijn niet per se bij die fase
betrokken. Als ze over het project worden geïnformeerd, is dat al goed
gevorderd. Zij moeten de verandering dus veel sneller ‘verteren’. De
aanvaarding van een project vergt echter tijd.

Hoe pak je mogelijke problemen met veranderingen aan:
• Communiceer over het proces
Ook al is nog niet alles beslist of afgewerkt, je kan over het proces
communiceren, zeker over het verloop van het project (bv. wat werd
er al gedaan, wat is er nog gepland …). Op die manier vermijd je
speculaties en geruchten.
• Betrek het management
In een situatie van verandering nog meer dan anders, het voorbeeld
moet ‘van boven’ komen. Als je van je doelgroep verwacht dat ze
bepaald gedrag aannemen, dan moet het management als eerste dit
gedrag tonen (‘walk your talk’).Hier staat of valt de geloofwaardigheid
van je project.
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• Vertrouw op de chefs (middle management) en geef hen ‘kanten-klare’ tools (PowerPointpresentaties, e-mailtemplates, schema’s
…) die ze kunnen gebruiken en personaliseren om de boodschap
over te brengen zonder tijd te verliezen. De chefs zijn een essentiële
spreekbuis in je communicatie. Maak hen het leven makkelijk.
• Bereid je voor en anticipeer
Analyseer de risico’s, bereid communicatiescenario’s en ‘veel
voorkomende vragen’ (FAQ’s) voor.
• Ga in dialoog
Geef het woord aan de medewerkers, betrek hen bij de cruciale
momenten. Laat hen vragen stellen, maar maak vooral ook duidelijk
dat je niet op alles een antwoord hebt. Zeggen dat je het niet weet, is
ook een antwoord geven.
Meer info: raadpleeg COMM Collection 29 Communicatie bij
verandering

I.3

Waarom een communicatieplan opstellen voor een
project?

Als je een communicatieplan opstelt, kan je de communicatie rond je
project structureren, coördineren en overzien. Het dient om te rapporteren
aan de hiërarchie en om tot een akkoord te komen tussen alle betrokken
partijen. Daarom is het belangrijk dat je het laat valideren door de
instanties die beslissen over het project (sponsor, stuurgroep).
Het communicatieplan helpt je de juiste vragen te stellen op het juiste
moment, eraan te denken de stakeholders erbij te betrekken, je werk te
structureren in functie van de doelstellingen, om uiteindelijk tijd te winnen,
je budget te beheersen en efficiënt te werk te gaan. Het communicatieplan
kan echter evolueren: het wordt aangevuld en aangepast volgens de
vooruitgang van het project.
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I.4

Welke plaats heeft communicatie in een project?

Bij een project vinden we de volgende vier fasen terug
• Ontwerp: ideeën onderzoeken en logisch rangschikken, medewerkers,
termijn, kosten enz. inschatten. Doel: beslissingen nemen voor men
verder gaat met een meer uitgewerkte planning.
• Planning: verloop van het project, opeenvolgende acties, geschatte
termijnen, passende middelen, afgewogen risico’s, enz. nauwkeurig
uitschrijven. Doel: vaagheid en improvisatie beperken, want die
hebben soms desastreuze gevolgen en kunnen het project doen
mislukken.
• Uitvoering en controle: die twee gaan hand in hand, het ene om te
produceren en het andere om permanent te checken of de uitvoering
volgens plan verloopt. Vrijwel alle activiteitendomeinen zijn betrokken,
want men moet de planning soms herzien in functie van interne of
externe gebeurtenissen.
• Afsluiting: de contracten afronden, overschotten terugbezorgen,
het budget afsluiten, de lessons learned van het afgelopen project
optekenen om volgende projecten beter aan te pakken.

Uitvoering
Ontwerp

Planning

Zeggen wat
het product is

Zeggen hoe we
dat maken

Uitvoeren wat
voorzien is

Controle

Afsluiting
Het project
evalueren

Nakijken wat
gerealiseerd is

Communicatie kan op verschillende manieren gevoerd worden bij een
project.
Schematisch kunnen we verschillende situaties voorstellen.
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I.4.1

Gerichte communicatie

communicatie
is ad hoc

Project

Het project draait en telkens wanneer nodig, bij een probleem of een
lacune, wordt er een communicatieactie gelanceerd.
Voordeel
• Er wordt gericht gecommuniceerd over het project op het ogenblik dat
het nodig is.
Nadelen
• Acties ‘ad hoc’. Risico op een gebrek aan coherentie tussen de
verschillende communicatieacties van het project.
• Scheiding tussen het project (= de projectgroep) en de communicatie
(= de communicator). Communicatie is reactief.
• Ondoordachte communicatie om te proberen een probleem te regelen
of een specifieke lacune in het project weg te werken.

I.4.2

Communicatie aansluitend op het project
Communicatie volgt
na het project

Project

Communicatieplan

Zodra het project is voorbereid, neemt de projectleider contact op met de
communicator en vraagt om een communicatieplan voor het project voor te
bereiden.
Voordeel
• Er is coherentie tussen de communicatieacties.
Nadeel
• De communicatie wordt na het project uitgewerkt en beperkt zich
vaak tot een oppervlakkige en reactieve communicatie.
15

I.4.3

Communicatie parallel met het project

Project

Communicatie vanaf de start
maar volgt een apart spoor

Communicatieplan

De projectleider en de communicator werken samen en overleggen.
Voordeel
• Dankzij de interactie tussen de projectleider en de communicator
kunnen ze zich aan elkaar aanpassen gedurende het hele verloop van
het project.
Nadeel
• De communicatie blijft een ‘apart’ onderdeel. Ze kan het project
met verschillende acties ondersteunen, maar de projectacties en de
communicatieacties zijn van elkaar gescheiden.

I.4.4

Communicatie geïntegreerd in het project
Geïntegreerd
plan
Project + communicatieplan

Communicatie is een onderdeel van het project.
Voordelen
• De communicatieaspecten zijn van in het begin in het project
geïntegreerd en evolueren gelijk met het project.
• Er is overleg tussen project- en communicatieverantwoordelijke (winwinsituatie).
• Eventuele vertragingen of incidenten in het project worden meteen en
op de meest gepaste wijze aangepakt.
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ÎÎ Ideaal: denk er bij de start van het project aan om
communicatie te betrekken.
In de praktijk kan je echter met andere situaties worden
geconfronteerd. Wees je daarvan bewust en probeer, als je kan,
de ‘koers bij te stellen’.
ÎÎ Ongeacht het schema dat je kiest, pas de communicatie van je
project aan de gewoonten en gebruiken van je organisatie aan.
Houd rekening met de cultuur en de gebruiken op het vlak van
communicatie in de organisatie. Die kunnen van organisatie
tot organisatie sterk verschillen: verloopt de communicatie
‘top down’ of eerder ‘bottom up’? Worden de personeelsleden
aangemoedigd om hun mening te laten horen, en doen ze
dat? Gebruikt de organisatie nieuwe technologieën?, enz. Die
verschillende elementen vragen een andere communicatiestijl.
ÎÎ Laat het communicatieplan valideren door de instanties die over
het project beslissen.
Het validatieproces moet de fasen en evolutie van het project
volgen.
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I.5

Wie zijn de communicatieactoren?

Als projectleider ben jij de ‘dirigent’ van de communicatie over je project.
Je deelt de verantwoordelijkheid voor de communicatie met de sponsor en
de stuurgroep (die je communicatieplan moeten valideren). Dat wil echter
niet zeggen dat je alle communicatieacties zelf moet uitvoeren: je kan
delegeren, advies vragen, enz.
Er zijn meerdere communicatieactoren5 bij een project. Ieder van hen
speelt op een bepaald ogenblik in het project een rol.

Actoren van een
project

Welke rol kunnen zij spelen in de communicatie?

Leden van de
projectgroep

Zij zijn de ambassadeurs, de tussenpersonen in het
project. In die rol kunnen zij de reacties opvangen
van de verschillende doelgroepen en ze aan de
groep doorgeven, om de acties aan te passen/te
evalueren.
Je kan de communicatie ook aan een lid van de
groep delegeren. Zowel een communicator als
een gewone vrijwilliger kan die rol opnemen of
bepaalde acties uitvoeren zolang het project loopt.

Besluitvormers
- sponsor
- stuurgroep
- PMO

Als vertegenwoordigers van het management zijn
de sponsor en de stuurgroep de besluitvormers
van het project. Ze waken erover dat de
communicatie in de lijn ligt van de strategie van
de organisatie. Ze kunnen vastgelopen situaties
oplossen door acties te ondersteunen. Ze valideren
de communicatie.
Sommige organisaties hebben een PMO dat de
projecten coördineert en erop toeziet dat de
projectleiders onderling communiceren.

5 We hebben het hier over de communicatieactoren in het kader van een project in de
non-profitsector (overheid, verenigingen, NGO’s …). In de privésector kunnen er ook
andere actoren zijn (aandeelhouders, investeerders…).
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Communicatiedienst/
communicator

Als expert biedt deze steun en advies over
communicatie. De communicator zorgt ervoor dat
alles verloopt volgens de communicatiestrategie
van de organisatie. Deze kan deel uitmaken van de
projectgroep.
Als actor6 kan de communicator bepaalde,
meer specifieke communicatieacties uitvoeren
(copywriting, publicaties …).

Leden van de
organisatie

Er zijn verschillende categorieën, zoals het
topmanagement, het middle management (chefs)
en de medewerkers. Iedereen kan, individueel of
collectief, bijdragen tot de communicatie van het
project, door informatie door te geven of er actief
aan mee te werken (test, feedback …).

Experts

Ze leveren de technische inhoud van het project
en geven het een wetenschappelijke waarde.
Je kan hen vragen om het woord te nemen op
vergaderingen of debatten, of met bepaalde
partners of de media … Zij nemen vaak het
initiatief in het project.

Partners

Er zijn zowel interne (andere diensten, DG’s …) als
externe (andere organisaties, media, gebruikers/
burgers, academische wereld) partners. Net
als de leden van de organisatie kunnen ze een
actieve rol spelen in de communicatie van het
project (meewerken, feedback geven, co-creëren,
doorgeven ...) en bij alle fasen worden betrokken.

Het is niet altijd mogelijk om een communicatieverantwoordelijke voor de
volledige duur van een project te mobiliseren, maar het is altijd interessant
beroep te doen op iemand met een externe kijk. Dat kan zowel een
persoon van binnen (bv. communicatiedienst) als van buiten (bv. partner)
de organisatie zijn. Daarom is het belangrijk andere actoren bij de
communicatie van je project te betrekken en een win-winrelatie te

6 Van bij de start van het project moet duidelijk worden gemaakt welke rol(len) de
communicatiedienst moet vervullen.
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ontwikkelen met de communicator. Een samenwerking tussen projectleider
en communicator is immers voor beide partijen handig:
• de projectleider kan terugvallen op de expertise van een
communicator om de communicatie te ontwikkelen7.
• de communicatiedienst/communicator kan toezien op de
coherentie van de acties en boodschappen die uit de verschillende
communicatieplannen van de projecten resulteren, en zich ervan
vergewissen dat ze op de communicatiestrategie van de organisatie
aansluiten.

I.6

Welke soort communicatie gebruiken?

Communicatie is de olie in het raderwerk: ze verspreidt de informatie, geeft
ruchtbaarheid aan het project, zorgt ervoor dat alle actoren zich betrokken
voelen, bevordert het engagement ... Communicatie is in vele opzichten
een bepalende factor voor het succes van een project.
Bij een project houdt het woord ‘communicatie’ meestal verschillende
soorten communicatie in:

Soort
communicatie
Operationeel

Doel voor
het project
Het project
doen slagen

Bestemmeling
Experts

Informatie
In detail

Contactpersonen

Middelen
(voorbeelden)
Vergaderingen (formele/
informele)
E-mails

Besluitvormingsgericht

Beslissen

Stuurgroep
Sponsor

Samenvattend, om
beslissingen
te kunnen
nemen

Formele vergaderingen

7 De ondersteuning door de communicatiedienst varieert volgens de interne middelen
en de communicatiestrategie van de organisatie, maar gewoon feedback geven is altijd
mogelijk.
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Publiciteitsgericht8

‘Verkopen’motiveren

Klanten
Contactpersonen
Experts
Gebruikers
Collega’s

Samenvattend, om
bekendheid
en inzicht
te geven,
reacties uit
te lokken9

Boordtabel
Vergaderingen (formele/
informele)
Brochures
Folders

Partners

Intranet

Journalisten

Website
Video
Events

In de loop van een project komen verschillende soorten communicatie
aan bod. De operationele en de besluitvormingsgerichte communicatie
vallen eerder onder het ‘dagelijks’ projectbeheer. De publiciteitsgerichte
communicatie is veeleer bedoeld om het project bij de verschillende
doelgroepen te ‘verkopen’.

I.7

Wanneer communiceren?

Voor een goed verloop van het proces volstaat het niet om één keer
te communiceren bij de aftrap van het project. Je mag er ook niet
mee wachten tot het project is afgerond. Te weinig, te vroeg of te laat
communiceren, kan het project bemoeilijken. Alles is een kwestie van
dosering en evenwicht: op het juiste ogenblik de juiste boodschap aan de
juiste personen meedelen.
Globaal genomen kunnen we twee cruciale communicatiemomenten
onderscheiden.
• De communicatie tijdens het project
Tijdens het gehele project dient de communicatie om het behalen van
de projectdoelstellingen te bevorderen.
• De communicatie na het project
Zodra het project is afgelopen, is er het product dat (of de dienst die)
8 Onder publiciteitsgerichte communicatie verstaan we alles wat te maken heeft met
informeren, inzicht geven en overtuigen, zowel wat interne als externe communicatie
betreft. Het communicatieplan heeft vooral daar betrekking op, zoals in deel II van deze
brochure is toegelicht.
9 Zie ook deel II, stap 3 ‘doelstellingen van de communicatie’, p.37
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uit het project voortvloeit. Het wordt een ‘terugkerend proces’- ‘een
product’. Blijf verder communiceren als het project een proces is
geworden, en besteed aandacht aan de kennisoverdracht (overzicht
van de al gerealiseerde acties …).
ÎÎ Het einde van een project betekent dus niet het einde van de
communicatie!

Voorbeeld
Het doel van het project was de implementatie van een nieuwe
software voor de afhandeling van de klantendossiers. Het project is
afgelopen als de oude software op de computers van de medewerkers
door de nieuwe is vervangen. De verantwoordelijkheid voor de
software gaat van de projectleider over naar de ICT-dienst of de
klantendienst. Zij moeten er vervolgens op toezien dat de software
correct wordt gebruikt, performant is, up-to-date, enz. Er moet nog
worden gecommuniceerd over de software, die de nieuwe norm
is geworden. Door er bijvoorbeeld een pagina op het intranet aan
te wijden, met een korte presentatie, FAQ’s en de gegevens van
de contactpersoon mocht er een probleem zijn. Of met een artikel
‘nieuws over …’ in het personeelsblad, documentatie ‘ad hoc’ voor
nieuwkomers, tekstjes over de voordelen van de nieuwe software
zodra je er vertrouwd mee bent (getuigenissen van medewerkers/
klanten/gebruikers, statistieken …), of door een uitwisseling van
ervaringen te bevorderen (via forum, blog, wiki …).
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II. Methode om een communicatieplan van een
project uit te werken
Het communicatieplan is de operationele en gestructureerde vertaling van
de communicatieacties10 rond een project. Het is het referentiekader voor
alle communicatie over het project.
Om het uit te werken, stellen we een methode in 7 stappen voor, die
steunt op het principe van het continue verbeterproces ‘PDCA’.
•
•
•
•

P (‘plan’): plannen, voorbereiden
D (‘do’): ontwikkelen, uitvoeren, implementeren
C (‘check’): controleren, verifiëren
A (‘act’ of ‘adjust’): handelen, bijsturen, reageren

7
Evaluatie en
debriefing

6

Context van
het project

Rapportering
en aanpassing

1
Doelpubliek van
de communicatie

2
5

Actieplan
Boodschappen

4

Doelstellingen
van de
communicatie

3

10 Zie de tabel met de soorten communicatie in een project (p.20-21). Het
communicatieplan richt zich traditiegetrouw op de ‘publiciteitsgerichte’ communicatie
van het project.
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Het communicatieplan van een project opstellen, komt dus neer op het
volgen van het tempo en de fasen van het project. Dat proces is:
• iteratief: de communicatie wordt aangepast en evolueert volgens de
behoeften van het project.
• niet lineair: in een communicatieplan heeft ‘alles met elkaar’ te
maken. Zo kan je verschillende stappen tegelijk realiseren (zeker
de stappen 2 en 3), de ene stap voor de andere uitvoeren, op ieder
ogenblik naar een vorige stap teruggaan, enz. Wat belangrijk is, is
dat je de verschillende aspecten van het communicatieplan op een
coherente manier integreert.
• gevalideerd: het communicatieplan dient om te rapporteren aan de
hiërarchie en om tot een akkoord te komen tussen alle betrokken
partijen. Daarom is het belangrijk dat je het laat valideren door de
instanties die beslissen over het project (sponsor, stuurgroep).
Op de volgende pagina’s vind je de details van de acties bij elke stap.
We reiken tools aan in de vorm van templates en praktische fiches. Ze
verwijzen naar de toolkit ‘COMM project’ op www.fedweb.belgium.be. Je
herkent ze aan het icoon
.
Wil je de essentie van de methode ontdekken? Ga naar de fiche

AA COMMPLAN in een oogopslag_Fiche
Achteraan in de brochure vind je een uitgewerkt voorbeeld dat de methode
illustreert (p.66-73).
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II.1 Stap 1: de context van het project bepalen
Met de eerste stap ga je de brug slaan tussen het project en de
communicatie. Daarvoor moet je de elementen bepalen van de context van
het project die nuttig zijn voor de communicatie ervan.

1. De vragen die je je moet stellen
•
•
•
•
•
•

Wie zijn de stakeholders?
Over welk budget beschik je om over het project te communiceren?
Hoeveel tijd kan je ervoor vrijmaken?
Op wie kan je rekenen voor hulp?
Wat zijn de beschikbare middelen (medewerkers, budget …)?
Wat zijn eventuele beperkingen, knelpunten of opportuniteiten
(deadlines …)?

2. Hoe ga je deze vragen beantwoorden?
Er zijn heel wat elementen die in het kader van het project worden
verzameld die je kunnen helpen bij de communicatie errond. Gebruik
de tools en technieken van projectmanagement, ze zijn handig om de
communicatie van je project uit te werken.
2.1 Raadpleeg de projectfiche of businesscase
Als er al een projectfiche of businesscase is, vind je daarin veel nuttige
elementen om je communicatieplan voor te bereiden, zoals:
•
•
•
•
•

een lijst van de stakeholders, de rollen en de verantwoordelijkheden
een lijst van de belangrijkste stappen in het project (wat-wie-wanneer)
het beschikbare budget, de financiële aspecten van het project
de timing
de risico’s/knelpunten.

Als je je projectfiche opstelt, doe dat dan ook vanuit het oogpunt
‘communicatie’: de verschillende rubrieken kunnen dienen voor de
communicatie van je project.
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2.2 Hou rekening met ervaringen uit het verleden
Bij een terugkerende actie kan je terugvallen op de evaluatie van de vorige
actie11. Ze bevat een schat aan informatie: wat ging er goed, wat ging er
niet goed, verbeterpistes … Zo win je heel wat kostbare tijd.
Voorbeeld
Elk jaar organiseer je een sensibiliseringsweek rond diversiteit. In dat
kader:
• heb je heel wat tools ontwikkeld (brochure, artikelen, lijst met
partners, gadgets, specifieke website, perslijst …) die nog up-todate zijn – of niet.
• heb je een lijst gemaakt van betrouwbare partners – of niet.
• heb je bij de debriefing nagedacht over verbeterpistes (andere
timing, prioritaire doelgroep, boodschap nauwkeuriger
formuleren,…) – of niet.

2.3 Analyseer de globale context van je project
Meestal zal de context waarin je project verloopt en evolueert boordevol
elementen zitten die de communicatie ervan positief of negatief kunnen
beïnvloeden.
• Een SWOT-analyse bij de start van het project geeft een beeld van de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die te maken hebben met
de context van het project.
• Naast de klassieke SWOT-analyse duiken er nieuwe tendensen op,
dat is het geval met SOAR, gebaseerd op de filosofie van Appreciative
Inquiry.
Net als SWOT is SOAR een groepsoefening waarmee de
kernelementen van een project in de vorm van een tabel kunnen
worden samengevat. Het verschil met SWOT is dat SOAR focust op
de positieve elementen (sterktes). De methode legt zich toe op de
formulering van een gemeenschappelijke visie en de concretisering
ervan. Ze kan worden gebruikt om een communicatieplan voor te
11 Die samenvatting kan je maken met de tool die wordt aangereikt in stap 7 Debriefing
Template, p 54 ev.
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bereiden. Je kan er bijvoorbeeld een samenvatting van de context van
het project mee maken.
Het voordeel van dat model is dat het zich eerder richt op
oplossingen, niet op problemen.

AA SOAR_Fiche
AA SOAR_Template
2.4 Maak een lijst van alle stakeholders
Een belanghebbende of stakeholder is “een persoon of organisatie die
invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op
een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een
project”12. Bij projectbeheer wordt de term ‘stakeholder’ vaak gebruikt om
een belanghebbende aan te duiden.
• De RASCI-matrix wordt soms gebruikt bij projectbeheer. Die kan
interessant zijn omdat ze aanwijzingen geeft over de rollen en
verantwoordelijkheden van de projectactoren (wie doet wat?). Er zijn
5 rollen:
○○ R (responsible): de persoon die de actie uitvoert.
○○ A (accountable): de persoon die verantwoordelijk is voor het
actieplan. Hij heeft macht over R. Hij voert de actie niet zelf uit,
maar legt verantwoording af over de vorderingen.
○○ S (support): de persoon of instantie die steun kan bieden.
○○ C (consulted): de persoon die moet worden geraadpleegd.
○○ I (informed): de persoon die moet worden geïnformeerd.
Zet alle betrokken personen en groepen op een lijst, onder andere:
• de chefs die het project ondersteunen.
• de personen die eraan meewerken (ondersteuningsdiensten zoals de
communicatiedienst, informaticadienst, logistieke dienst, experts,
maar ook interne en externe partners …).
• de personen die op de hoogte moeten blijven van het project
(medewerkers, partners …).

12 https://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende
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Als je die verschillende partijen hebt opgelijst, kan je:
• hun standpunt in kaart brengen en de mate waarin ze invloed hebben
op het project.
• bepalen of ze doelgroepen zijn voor de communicatie, dus of je naar
hen gaat communiceren.
Zet die verschillende gegevens in de onderstaande tabel. Dan zie je de link
van de gegevens over het project (kolom 1 tot 3) met de gegevens over de
communicatie (kolom 4).

Stakeholder

Standpunt

Mate van
invloed

Doelgroepen
van de
communicatie

Het standpunt van de stakeholders wordt vaak gebruikt in complexe
projecten. Het geeft antwoord op de volgende vragen: ‘Op wie kan ik
steunen?’, ‘Welke actie moet er voor wie worden ondernomen?’
De stakeholders kan je in vier categorieën indelen13:
• bondgenoten (vóór/actief)
• onverschilligen (eerder vóór/passief)
• twijfelaars/onzekeren (soms vóór, soms tegen/staan open voor
discussie)
• tegenstanders (tegen/staan niet echt open voor discussie)

13 Fauvet J.C., L’élan sociodynamique, 2004, Ed. de l’Organisation, ISBN 978-2-70813038-8 – zie gedetailleerde presentatie van het model in ‘Stakeholders_Fiche’
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ÎÎ In dit model zijn de bondgenoten uiterst belangrijk
• Benader hen participatief, leg de nadruk op co-creatie
• Aanvaard hen zoals ze zijn, met hun karakter en vooral hun
kritiek
• Spendeer minstens 2/3 van je tijd aan het versterken van je
bondgenotenclub
• Steun op hen om informatie te krijgen, twijfelaars te overtuigen,
tegenstanders in bedwang te houden …

Je kan ook rekening houden met de mate van invloed en belang van een
stakeholder in het project:
• heeft de stakeholder veel, weinig of geen invloed?
• is de stakeholder heel belangrijk voor het project of misschien
helemaal niet belangrijk?
Zo krijg je een idee van het soort communicatie dat je vervolgens moet
voeren.
Voorbeeld
Stel dat een stakeholder veel invloed heeft en heel belangrijk is,
dan moet je deze met je communicatie overtuigen en tot handelen
aanzetten.

AA Stakeholders_Fiche
AA Stakeholders_template
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2.5 Maak een lijst van de beschikbare middelen
Maak een lijst van alle middelen om je communicatieplan tot een goed
einde te brengen:
• bestaande communicatiekanalen (e-news, intranet, workshops,
vergaderingen …)
• bestaand materiaal, documentatie of teksten (FAQ-lijsten, verslagen
…), maar ook laptop, beamer …
• geplande events, netwerkvergaderingen of presentaties waaraan je
kan deelnemen
• …
Lijst van communicatiekanalen
Maak gebruik van de ‘officiële’ communicatiekanalen van je
organisatie maar houd ook rekening met de kanalen die tot de
‘lijncommunicatie’ (= communicatie van het (middle) management)
en de informele communicatie behoren. De sociale media vullen de
waaier van communicatiemiddelen alsmaar meer aan. Als ze al in de
communicatiekanalen van je organisatie zijn geïntegreerd, en ze zinvol zijn
voor je project, negeer hen dan niet.
ÎÎ Vraag aan je communicatiedienst de lijst van interne en externe
kanalen die de organisatie gebruikt.
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Voorbeeldlijst van kanalen die je volgens de context van je organisatie kan
aanvullen of aanpassen.

Formele
communicatie

Lijncommunicatie

Informele
communicatie

Intern

Intranet
Interne
nieuwsbrief
E-mails
Schermen
(screensaver) /
mededelingenbord
Pop up
Wiki
Forum
Web TV

Teamvergaderingen
Infosessies
Discussiegroepen
Dienstnota’s
Workshops
Events
Teleconferenties
Chat

Coffee corner
Sportieve/culturele
activiteiten
Mond-aanmondreclame
Telefonische
contacten
Instant
messaging (Lync,
Messenger…)
Yammer

Extern

Website
Nieuwsbrief
Publicaties
Mediacampagnes
Bedrijfspagina
LinkedIn
Facebookpagina
Officieel
Twitteraccount

Partnervergaderingen
Brieven
E-mails
Events
Teleconferenties

Facebook

2.6 Houd rekening met beperkingen/knelpunten/risico’s
Spijtig genoeg kom je nogal wat beperkingen tegen om rekening mee te
houden:
•
•
•
•

budget
termijnen
beschikbaarheid
technische middelen
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Stap 1: de essentie

Te doen
• Analyseer de globale context van je project.
• Hou bij een terugkerende actie rekening met de evaluatie van de
vorige actie.
• Identificeer de stakeholders en zet ze op een lijst.
• Maak een lijst van de beschikbare middelen.
• Maak een lijst van de beperkingen en knelpunten.
• Maak een eerste evaluatie van de haalbaarheid van je
communicatieplan.
Basistools

AA Stakeholders_Fiche
AA Stakeholders_template
Tools om verder te gaan

AA SOAR_Fiche
AA SOAR_Template

32

II.2 Stap 2: de verschillende doelgroepen identificeren
In deze stap ga je de doelgroepen identificeren. Dat zijn alle personen of
instanties die je met de communicatie van het project wilt bereiken.
Doelgroepen kunnen homogeen zijn (bv. collega’s, burgemeesters,
brandweer- of belastingdiensten, enz.). Naargelang het project (omvang,
impact ...) is het misschien nuttig om ze te ‘verfijnen’ en onder te
verdelen in meerdere subgroepen (bv. digital natives, beroepsbevolking,
personeelsleden zonder computer, enz.). Dat kan bijvoorbeeld nodig
zijn als het gaat om betrokkenheid, houding, boodschap of middelen die
moeten worden ingezet.
Doelgroepen verwachten steeds meer communicatie ‘op maat’. Ze
stellen het op prijs als ze bij een project worden betrokken en hun
mening kunnen geven. Overweeg naast ‘klassieke’ communicatie ook
uitwisselingsmomenten, oproepen tot medewerking …

1. De vragen die je je moet stellen
• Wie zijn de doelgroepen?
• Zijn de doelgroepen homogeen?
• Is een bepaalde doelgroep onder te verdelen volgens:
○○ belangrijkheid
○○ betrokkenheid bij het project
○○ overtuiging en houding ten opzichte van het project
○○ kennis, vaardigheden en voorkeuren op het vlak van informatica
(belangrijk voor de keuze van het communicatiekanaal)
○○ bereikbaarheid (locatie en ICT)
○○ locatie (bv. administratieve medewerkers op de centrale zetel
versus inspecteurs of medewerkers op de baan)
○○ mediagebruik en -voorkeur
• Wat zijn de gevolgen van het project voor de verschillende
doelgroepen?
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• Wat verwacht je van de doelgroepen? Heb je hoge of lage
verwachtingen? Stel jezelf, per doelgroep, de vraag of je wilt dat de
groep:
○○ op de hoogte is van het bestaan van het project
○○ inzicht heeft in het project
○○ overtuigd is van de meerwaarde van het project
○○ meewerkt aan het project
○○ anderen overtuigt van de noodzaak van het project14
ÎÎ Hoe meer je van iemand verwacht, hoe intensiever en interactiever de
communicatie moet zijn.
• Wat is hun belangrijkste zorg, belemmering?
Het is heel belangrijk om je af te vragen wat de belangrijkste zorg is
van elke doelgroep voor het project en de veranderingen die het met
zich meebrengt.
Ga op onderzoek als je twijfelt. Spreek enkele mensen aan om hun
mening te horen. Leg je oor te luisteren bij de koffiemachine, in de
cafetaria of in de wachtzaal van een loket, of vraag het rechtstreeks
aan de doelgroepen (kleine bevraging via pop-up op de website, het
intranet, enz.).
ÎÎ Het is cruciaal dat je in deze fase de juiste veronderstellingen maakt,
aangezien de boodschap van de communicatie erop wordt afgestemd.

2. Hoe ga je deze vragen beantwoorden?
Om deze vragen te beantwoorden, gebruik je een tabel die de belangrijkste
elementen samenvat.
Doelgroepen

Wat verwacht
je van hen?

Wat zijn hun
belangrijkste
zorgen?

Wat zou hen
kunnen
- interesseren
- geruststellen
- aanzetten tot
handelen?

Doelgroep 1
Doelgroep 2

14 Cf. Stap 3 ‘Het doel van de communicatie bepalen’, p.37 ev.
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Belang van de
doelgroep (voor
jouw project)

AA Doelgroepen Samenvatting_Template
Portretoefening
Soms kan je je moeilijk voorstellen wie de personen zijn achter de
doelgroepen. Het blijft abstract. Om efficiënte communicatieacties te
voeren, is het echter belangrijk dat je je een beeld vormt van de personen
achter de groepen. Zodra je de lijsten van de verschillende doelgroepen
hebt opgesteld, kan je de portretoefening doen (dat doe je samen met
de projectgroep) om een portrettengalerij te maken, die representatief is
voor de verschillende doelgroepen. Als je een concreet beeld hebt van de
personages, is het veel makkelijker om acties en boodschappen voor te
bereiden.
Voorbeeld
Paul is 45 jaar, dossierbeheerder en werkt sinds 15 jaar in zijn
organisatie. Hij is erg op orde gesteld en houdt vast aan zijn
werkgewoontes. Hij staat sceptisch tegenover het project voor de
implementatie van een nieuw online formulier: waarom moet iets
dat al altijd heeft bestaan en goed functioneert nu veranderen? Hij
stelt zich daar vragen bij en verwacht van het project een echte
meerwaarde voor zijn dagelijks werk.

AA Doelgroepen Portretten_Fiche
AA Doelgroepen Portretten_template
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Stap 2: de essentie

Te doen
• Maak een grondige analyse van de doelgroepen.
• Splits indien nodig een doelgroep op in subgroepen, volgens de
meest geschikte criteria.
• Stel mogelijke antwoorden op voor de geïdentificeerde angsten
en behoeften.
Basistools

AA Doelgroepen Samenvatting_Template
Outils pour aller plus loin

AA Doelgroepen Portretten_Fiche
AA Doelgroepen Portretten_Template
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II.3 Stap 3: het doel van de communicatie bepalen
Tijdens deze stap bepaal je de communicatiedoelstellingen, dat wil zeggen
de resultaten die je met de communicatie van het project wilt bereiken.
Zonder duidelijke doelstelling ga je immers in het wilde weg communiceren
en dreigt het zinloos te worden.
Denk eraan om de doelstellingen te koppelen aan indicatoren (KPI)15 zodat
je achteraf kan zien of de resultaten zijn bereikt.

1. De vragen die je je moet stellen
• Wat willen we met de communicatie van dit project bereiken?
• Zijn de communicatiedoelstellingen SMART16 geformuleerd?
• Welke indicatoren tonen aan dat de doelstellingen zijn bereikt?

2. Hoe ga je die vragen beantwoorden?
2.1 Drie aspecten van communicatiedoelstellingen
Je moet de doelstellingen van het project (die in de projectfiche staan)
scheiden van de doelstellingen van de communicatie rond het project. De
communicatiedoelstellingen helpen om de doelstellingen van het project
te realiseren. Ze zijn meer specifiek de reacties die van de doelgroepen
worden verwacht op het vlak van gedrag en attitude.
Voorbeeld
Doelstelling van het project: een online formulier implementeren om
de aanvragen van de medewerkers te verzamelen.
Doelstelling van de communicatie: eind januari 2017 weten de
medewerkers dat ze hun aanvragen via het onlineformulier moeten
indienen. Ze zijn overtuigd van het belang van het onlineformulier en
bereid hun manier van werken aan te passen.

15 Zie ‘Voorbeeld van een communicatieplan’ p.66 en online ‘Tools COMM Project’.
16 Zie ‘Formulering van communicatiedoelstellingen’, p.39.
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Een communicatiedoelstelling kan volgens drie aspecten worden bepaald:
• Kennis: met communicatie wil je mensen informeren, hun aandacht
trekken en hen bewust maken van het project.
ÎÎ Gebruik bij de formulering van doelstellingen werkwoorden als
‘bekendmaken’, ‘informeren’…
Voorbeeld
Doelstelling: bekendmaken bij de gebruikers dat er een
aanvraagformulier voor het attest X412 op de website is geplaatst.
Verwacht resultaat (KPI): 4 op 5 gebruikers weten dat het
onlineformulier bestaat.
• Attitude: met de communicatie wil je de interesse, het verlangen en
de voorkeur van personen wekken.
ÎÎ Gebruik bij de formulering van je doelstellingen uitdrukkingen
als ‘duidelijk maken’, ‘overtuigen’, ‘bijval oogsten’…
Voorbeeld
Doelstelling: de medewerkers duidelijk maken dat een online
formulier hun werk vergemakkelijkt.
Verwacht resultaat (KPI): 4 op 5 medewerkers weten in welke
mate het project op hen betrekking heeft en zijn overtuigd van de
meerwaarde van het project.
• Gedrag: met de communicatie wil je een actie uitlokken die zich
vertaalt in een gedragsverandering.
ÎÎ Gebruik bij de formulering van doelstellingen uitdrukkingen als
‘aansporen’, ‘acties ondersteunen’ ...
Voorbeeld
Doelstelling: van de helpdeskmedewerkers ambassadeurs van het
project maken.
Verwacht resultaat (KPI): de medewerkers ondersteunen het project
ook naar buiten toe en sporen bijvoorbeeld de ‘klanten’ actief aan om
de nieuwe tool te gebruiken.
38

BETROKKENHEID

Sterk

Anderen
overtuigen

Gedrag
Actief betrekken

Overtuigen

Attitude

Kennis

Begrijpen

Informeren

Zwak

Die drie aspecten vormen de vele sporten van een ladder, waarvan de
eerste sport ‘informeren’ is en de laatste ‘anderen overtuigen’. Je kan geen
sport overslaan. Hoe meer betrokkenheid je wenst, hoe meer tussentijdse
communicatiedoelstellingen je moet inplannen.
Voor iedere communicatiedoelstelling moet je nagaan in welke mate de
doelgroep betrokken is, met andere woorden hoe hoog hij op de ladder
staat. Dit kan door te luisteren, een consultatie te organiseren, rekening
houden met feedback …
2.2 Formulering van communicatiedoelstellingen
Formuleer je communicatiedoelstellingen SMART:
• Specifiek: duidelijk afgebakend
• Meetbaar: om met vooraf bepaalde indicatoren na te gaan of ze zijn
behaald
• Aanvaardbaar: haalbaar
• Realistisch: rekening houdend met de bestaande beperkingen
• Tijdsgebonden: het eindmoment is bepaald
Soms is het moeilijk om al bij de voorbereiding van het communicatieplan
SMART-doelstellingen te formuleren: het zijn de verschillende stappen
samen die de doelstellingen SMART maken.
Pak de communicatie van het project bij een eerste brainstorming heel
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algemeen aan. Stel jezelf de volgende vragen: wat wil je? Wat kan je doen
om dat te bereiken? Hoe kan communicatie het project vooruithelpen?
De volgende samenvattende tabel is heel handig:

Projectfase /
Timing

Communicatiedoelstellingen
(Wat? Met welk
doel?)

Doelgroepen

Indicatoren

Als je doelstellingen moeilijk kan formuleren, begin dan met een
beschrijving van de reacties die je wilt uitlokken. Doe dat in een
‘ontwerptabel voor communicatiedoelstellingen’.

AA COMM Doelstellingen Samenvatting_Template
AA COMM Doelstellingen Ontwerp_Fiche
AA COMM Doelstellingen Ontwerp_Template
Stap 3: de essentie
Te doen
• Identificeer de doelen die moeten worden bereikt (overtuigen,
bijval oogsten …).
• Formuleer je communicatiedoelstellingen.
• Bepaal de indicatoren waarmee je kan nagaan of de
doelstellingen zijn behaald.
Basistools

AA COMM Doelstellingen Samenvatting_Template
Tools om verder te gaan

AA COMM Doelstellingen Ontwerp_Fiche
AA COMM Doelstellingen Ontwerp_Template
40

II.4 Stap 4: welke boodschappen voor welke doelgroepen
In deze stap bepaal je de boodschappen die de rode draad zijn van je
verhaal. Hoe beter je boodschappen aan de behoeften van je doelgroepen
zijn aangepast, hoe meer impact je communicatie zal hebben.

1. De vragen die je je moet stellen
• Wat is de inhoud van de communicatie, per doelgroep?
○○ Hoe vertaal je dat idee
-- in woorden?
-- in beelden?
○○ Zijn de boodschappen identificeerbaar?
• Sluiten de boodschappen aan op de noden van de verschillende
doelgroepen?
• Sluiten de boodschappen aan bij de doelstellingen (qua stijl, impact
...)?
• Zijn de verschillende boodschappen op elkaar afgestemd?
• Wat is de kernboodschap van een communicatieactie?

2. Hoe ga je die vragen beantwoorden?
2.1 Primaire en secundaire boodschappen
Bepaal de primaire en secundaire boodschappen van het project.
• Primaire boodschappen zijn de kernboodschappen van het project. Ze
geven antwoord op de belangrijkste vragen die men zich stelt over het
project:
○○ wat?
○○ waarom?
○○ voor wie?
○○ wanneer?
○○ hoe?
Herhaal ze of verwijs ernaar in de communicatieacties.
• Secundaire boodschappen zijn aangepast in functie van de
doelgroepen en vullen de primaire boodschappen aan. Ze leggen
bijvoorbeeld de nadruk op de voordelen van het project voor de ene of
de andere doelgroep.
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2.2 KISS
Om informatie op een efficiënte manier over te brengen, kies je voor één
enkele boodschap per communicatieactie en per doelgroep17. Kies voor het
KISS-principe: Keep It Short and Simple!
De boodschap is dus:
• kort, beknopt
• simpel, gemakkelijk te begrijpen
• duidelijk: de boodschap moet vragen beantwoorden, geen nieuwe
vragen oproepen.
2.3 Storytelling
Storytelling is tegenwoordig wijdverbreid. De techniek bestaat erin verhalen
te vertellen. Je doet een beroep op emoties, beelden, verbeelding en
creativiteit om de boodschap over te brengen Er was eens …
Met storytelling kan je de impact en de efficiëntie van de boodschap
versterken, tenminste als het verhaal aan de omstandigheden en
doelgroepen is aangepast en steek houdt wat het project betreft. Je moet
de techniek wel aanpassen aan de doelgroep: zo staat de burger misschien
meer open voor emotionele argumenten dan het management, dat vooral
rationele argumenten wil horen.
2.4 Elevator pitch
Net als met storytelling kan je de communicatie ook versterken met een
elevator pitch. Dat is een korte maar krachtige presentatie waarbij je
jezelf voorstelt en het project in de kijker plaatst bij een potentiële partner,
opdrachtgever of klant. De naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van
de onderste naar de bovenste verdieping gaat.18
Voor een project moet de elevator pitch specifiek de nadruk leggen op twee
kernelementen:

17 Alles kan in een grote boordtabel worden gezet (het nadeel is dat je heel grote
boordtabellen krijgt) of je kan een boordtabel per doelgroep maken (hierbij riskeer je het
overzicht te verliezen).
18 https://nl.wikipedia.org/wiki/Elevatorpitch
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• het probleem dat het project zal oplossen – situatie AS IS (bv.
ontevredenheid, behoeften waaraan niet wordt voldaan, resultaten die
niet worden bereikt …).
• het antwoord dat of de meerwaarde die het project zal bieden –
situatie TO BE (bv. aan de wensen en behoeften wordt voldaan,
resultaten worden bereikt ...).

AA Storytelling - Elevator pitch_Fiche
AA 7E_Fiche
AA 7E_Template
Stap 4: de essentie

Te doen
•
•
•
•

Beperk je tot één simpele boodschap per communicatieactie.
Identificeer de primaire en secundaire boodschappen.
Pas je toon en taalgebruik aan elke doelgroep aan.
Check of alle boodschappen bij alle zenders bekend zijn en
worden gebruikt (= coherentie).

Basistools
Voor deze stap zijn er basistools. Je kan de elementen van de
boodschappen rechtstreeks integreren in de tools die in de volgende
stap worden aangereikt:

AA COMM Plannings_Fiche
AA COMM Plannings_Template
Tools om verder te gaan

AA Storytelling - Elevator pitch_Fiche
AA 7E_Fiche
AA 7E_Template
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II.5 Stap 5: de communicatie plannen en organiseren
Nu is het tijd om het resultaat van alle voorgaande denkoefeningen samen
te voegen.
Neem niet alles over: kies wat je denkt dat het meest belangrijk of relevant
is, rekening houdend met de context en de haalbaarheid.
De vorige stappen waren interessant om samen met de werkgroep te
ondernemen, maar deze stap voert de projectleider of communicator19 uit.
Een afgewerkt communicatieplan bestaat uit:
• een visueel communicatieplan: een beknopt algemeen overzicht van
alle communicatieacties. Het wordt meestal gemaakt in een Word- of
Exceltabel (een lijn voor elke geïdentificeerde doelgroep of subgroep).
Er komen ook andere vormen in aanmerking, zoals de Mindmap.
• een communicatieplanning: een tabel met alle aspecten van elke
geplande communicatieactie.
Uiteindelijk heb je een of meer documenten die een algemeen visueel beeld
geven van alle communicatieacties in de verschillende fasen van je project
en van ‘wie doet wat wanneer’. Gebruik ze als ‘roadbook’ en pas ze aan
naargelang de ontwikkelingen in je project.
ÎÎ Houd bij de planning van je communicatieacties rekening met
de deadlines van het project. Plan je communicatieacties in
functie daarvan. Dat heet retroplanning:
je begint bij het einde en je plant de taken van de
communicatieacties ‘van achter naar voor’ (omgekeerde aanpak
van de ‘klassieke’ planning).
ÎÎ Anticipeer, wees realistisch en voorzie in een veiligheidsmarge.
Een voorstellingsbrochure schrijven, een promotiefilmpje uitwerken,
een affiche maken… Er zijn zoveel acties die een kortere of
langere productietijd vereisen. Hou daarmee rekening als je
communicatiemateriaal op tijd klaar wilt krijgen.

19 Zie deel 1- de actoren van het project, p.18-19.
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1. De vragen die je je moet stellen
Visueel communicatieplan (tijdlijn)
•
•
•
•

Op welk moment moet er worden gecommuniceerd (periode)?
Naar welke doelgroepen?
Welk communicatiemiddel is het meest geschikt?
Is je communicatieplan realistisch? Uitvoerbaar?

Communicatieplanning
•
•
•
•
•
•
•
•

Op welk moment wordt de communicatieactie uitgevoerd? (datum)
Welke groep personen wil je met deze actie bereiken? (doelgroep)
Wat is de inhoud van de communicatieactie? (boodschap)
Welk communicatiemiddel moet je gebruiken om de boodschap over
te brengen: e-mail, nieuwsbrief, infosessie, folder, affiche … ? (kanaal)
Welk materiaal is er nodig om de communicatieactie goed uit te
voeren: brochure, informatiedocument …? (materiaal)
Wie brengt de boodschap over? (boodschapper)
Hoeveel keer zal deze specifieke actie worden herhaald? (periodiciteit:
eenmalig, wekelijks, maandelijks …) (frequentie)
Wie is er verantwoordelijk voor het uitvoeren van de actie?
(verantwoordelijke)

2. Hoe ga je die vragen beantwoorden?
2.1 Kies de juiste middelen20
In functie van de communicatiedoelstellingen bepaal je welke media je gaat
inzetten. Hoe hoger je communicatiedoelstellingen zijn (dat wil zeggen
hoe meer je van de doelgroepen verwacht dat ze reageren), hoe diverser en
interactiever je communicatiemiddelen moeten zijn. Let erop dat je iedere
doelgroep betrekt. Consulteer ze, luister naar hen, houd rekening met de
feedback … Deze tabel stelt communicatiemiddelen voor in functie van de
doelstellingen en de gewenste mate van betrokkenheid van de doelgroepen.

20 Met middelen bedoelen we zowel het communicatiemateriaal (affiches, artikels,
presentaties, radiospotjes, film, …) als de communicatiekanalen die voor de verspreiding
zullen worden gebruikt (intranet, website, vergadering, mond-tot-mond, radio, video...).
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Communicatiedoelstellingen (ambitie
van communicatoren)

Betrokkenheid van
de doelgroepen
cf. stap 2

Communicatiemiddelen ad hoc
(kanalen, supports)

cf. stap 3

Kennis

Attitude

Houding
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Informeren-bekendmaken
Het project aankondigen (standaardinformatie)

Kennisnemen
De doelgroep weet
dat het project
bestaat

Duidelijk maken

Inzicht krijgen

Aangepaste informatie bezorgen aan
de verschillende
doelgroepen

De doelgroep heeft
inzicht in de doelstellingen van het
project

Bijval oogsten

Ondersteunen

Bereiken dat de
doelgroep het project ondersteunt

De doelgroep voelt
zich bij het project
betrokken en vraagt
naar het waarom
en hoe het daarna
verder gaat

Erbij betrekken

Participeren

Op de groep steunen om het project
te ontwikkelen en te
doen vorderen

De doelgroep stelt
ideeën voor, geeft
feedback, evalueert
een deel van het
project

De anderen overtuigen

Zich engageren,
meewerken

Geef de doelgroep
een deel van de
verantwoordelijkheid
van het project.
Dat gaat verder dan
communicatie in
de strikte zin, deze
aanpak betreft de
interne cultuur en
bevordert de initiatieven.

De doelgroep helpt
problemen te
identificeren en stelt
oplossingen voor
in een welomlijnd
kader (co-creatie).
Stelt zich op als ambassadeur van het
project bij de andere
doelgroepen.

E-mail, affichage,
nieuwsbrief, artikel
op intranet, website

Intern blad met
gedetailleerd artikel
waarin standpunten
zijn opgenomen,
informatievergadering …
Interactieve presentatie, debat, rondetafelgesprekken,
online forum

Brainstormsessies,
focusgroep, online
enquête …

Communicatie kan
een rol spelen door
concrete tools aan
te reiken om die
aanpak te ondersteunen: werkgroep,
methodes om te
bezielen, faciliteiten,
onlinesamenwerkingsplatform, wiki,
blog,…

2.2 Visueel communicatieplan
Het visuele communicatieplan vormt de tijdlijn van de communicatieacties.
Het maakt een verdeling per doelgroep. Zo wordt het actieplan
‘marketinggericht’.
• Elke doelgroep krijgt een horizontale lijn waarop de
communicatieacties komen die op die groep zijn gericht.
• Elke communicatieactie (brief, infosessie, vergadering …) schrijf je op
één post-it. Kleef die op de tijdlijn.
• Wanneer je er zeker van bent - op basis van de gegevens van de
doelgroepanalyse -dat elke doelgroep de communicatie krijgt die hij
nodig heeft, is het visuele communicatieplan klaar.
Om originele, gevarieerde en efficiënte acties te bedenken die aan de
doelgroepen zijn aangepast, kan je brainstormen met het ‘7E-model’.
Maand 1

Maand 2

Maand 3

Maand 4

Maand 5

Doelgroep 1
Doelgroep 2
Doelgroep 3

2.3 Communicatieplanning
De communicatieplanning bestaat uit de boordtabel waarmee je het project
en de communicatie aan elkaar kan linken. Je kan er ook de acties mee
opvolgen; dat is des te belangrijker als er meerdere communicatieactoren
zijn en het project enige tijd duurt. In de boordtabel staat het volgende:
• de basiselementen: dat zijn de ‘klassieke’ velden van elk
communicatieplan.
• de ‘optionele’ elementen (in het rood en cursief in de onderstaande
tabel): nuttig maar niet onontbeerlijk. Ze zijn vooral nuttig bij
complexere projecten of projecten van langere duur.
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AA COMM Plannings_Fiche
AA COMM Plannings_Template
AA 7E_Fiche
AA 7E_Template
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Fase 1

Fase

Resultaat/ Commudelivrable nicatiedoelstelling

Projectelementen
Actie

Datum/ Doelgroep
volgorde

Boodschap

Kanaal

Zender

Communicatie-elementen
Frequen- Materiaal
tie

Redacteur

Verantwoordelijke

Budget

Opmerking

Status

Monitoringelementen communicatie (facultatief)

De tabel kan in Word of Excel worden gemaakt. Het voordeel van Excel
is dat er op een specifiek veld kan worden gefilterd (bv. projectfase,
doelgroep, chronologische volgorde, boodschapper …).
• Vul voor elk blokje van het visuele communicatieplan één volledige
regel in op de communicatieplanning.
• Alle kolommen van de tabel moeten worden ingevuld, zodat je wordt
gedwongen alle communicatieacties voor te bereiden en niets aan
het toeval over te laten. Je kan een tabel invullen voor alle geplande
communicatieacties, of je vult per doelgroep of per doelstelling een
tabel in.
• Je kan met kleuren werken, zo zie je sneller waar je staat
(bijvoorbeeld per fase).
• Als een bepaalde communicatieactie een hele organisatie vereist, kan
je voor die actie een aparte fiche opstellen met de doelstelling, het
budget, de taken, de verantwoordelijke …
ÎÎ Vind je de tabel nogal lang en zie je niet onmiddellijk het nut in van
al die kolommen?
Bekijk de voorbeelden achteraan in de brochure of online op Fedweb,
om een beter inzicht te krijgen in het belang en het nut van de
verschillende velden.
2.4 Controle
Controleer op basis van de tabel van de doelgroepen analyse of er
voldoende, genoeg gevarieerde en interactieve communicatieacties gericht
zijn op:
• de doelgroepen van de welke je hoge verwachtingen hebt.
• de doelgroepen die nog een lange weg af te leggen hebben om
betrokken te zijn.
Die groepen vragen om meer interactie, variatie en herhaling van de
communicatie.
Ga nu ook de eerder vastgelegde beperkingen en middelen opnieuw kritisch
bekijken. Zijn er nog andere middelen nodig?
Controleer je boodschap en ga na of er rekening is gehouden met de
doelgroep, voor je je communicatieacties lanceert.
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Boodschap

Domeinen

Checken

Duidelijkheid

Jargon: is het taalgebruik voldoende
aangepast?
Is de redenering compleet?
Zijn inhoud en vorm coherent?

Empathie

Argumenten: zijn ze aanvaardbaar, aangepast,
toegankelijk voor de doelgroep? Kunnen ze
choqueren, kwetsen?
Toon: is die aangepast aan de gevoeligheid
van de doelgroep?

Doeltreffendheid

Informatie: zijn de belangrijkste ideeën
duidelijk zichtbaar?

Coherentie

Ligt je actie in de lijn van de vorige acties?
Respecteert ze de stijl / strategie van de
organisatie?

Doelgroep

Context

Beschikbaarheid: is dit het juiste moment, de
juiste plaats om met je doelgroep te
communiceren?
Ideeën: houdt je actie (boodschap-zeder-kanaal) rekening met de ideeën die bij de
doelgroepen leven?
Vermijdingsgedrag/weerstand: heb je in je
communicatie face-to-face uitwisselingen met
ongrijpbare of verzettende doelgroepen
ingelast? Heb je scenario’s uitgewerkt voor
open conflicten, of integendeel, om te
detecteren wat er niet wordt gezegd?
Overbelasting: heb je je informatiestrategie
goed gepland?
• Belangrijke info wordt aan iedereen
meegedeeld
• Details zijn toegankelijk voor wie het
wenst, via intranet, website, brochure …
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Stap 5: de essentie
Te doen
• Werk de communicatieacties per doelgroep uit.
• Stel een visueel communicatieplan op met alle
communicatiemomenten en de eraan verbonden acties.
• Vul alle vakjes van de communicatieplanning in.
• Toets de communicatieacties af aan de doelgroepen analyse. Ga
na of ze kloppen met de conclusies die je daar getrokken hebt.
• Maak een realistische retroplanning.
Basistools

AA COMM Plannings_Fiche
AA COMM Plannings_Template
Tools om verder te gaan

AA 7E_Fiche
AA 7E_Template
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II.6 Stap 6: opvolgen en aanpassen
Een communicatieplan wordt niet opgesteld om het netjes in een map op
te bergen. Het is een werkinstrument dat voortdurend kan evolueren. In
de loop van de tijd kunnen er wijzigingen nodig zijn, omdat het project
bijvoorbeeld vertraging heeft opgelopen.
Leg het plan regelmatig voor aan de stuurgroep van het project. Bespreek
het met alle betrokkenen en pas het waar nodig aan.

1. De vragen die je je moet stellen
• Is de communicatie nog actueel in de evoluerende context?
• Zijn er aanpassingen nodig
○○ wat de doelgroepen betreft?
○○ wat de subgroepen betreft?
○○ wat de stijl en de toon betreft?
• Worden de boodschappen wel verstaan door de doelgroepen?

2. Hoe ga je die vragen beantwoorden?
Communiceren is een evolutionair proces, gebaseerd op het principe van
continue verbetering ‘PLAN-DO-CHECK-ACT’. Creëer van in het begin de
omstandigheden waarin je die kwaliteitscirkel kan volgen.
Als je klaar bent met de planning en de acties, doe je het volgende.
• Controleer: let erop dat er geen kloof is tussen wat je had gepland en
wat je hebt gerealiseerd.
• Stuur bij: corrigeer de eventuele afwijkingen die je vaststelt.
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Stap 6: de essentie

Te doen
• Zorg permanent voor feedback over de uitgevoerde acties en
stuur zo nodig bij.
Basistools

AA COMM Plannings_Template
AA Debriefing_Template
Tools om verder te gaan

AA COMM Collection 15 Communicatieacties evalueren
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II.7 Stap 7: evalueren en debriefen
In deze laatste stap ga je evalueren in welke mate je je
communicatiedoelstellingen hebt behaald.

1. De vragen die je je moet stellen
•
•
•
•

Heb je je doelstellingen (volledig, gedeeltelijk) behaald?
Indien niet: wat is er misgelopen?
Hoe zou je dat in de toekomst kunnen verbeteren?
Zou je voor eenzelfde opdracht in de toekomst dezelfde methode
gebruiken?

2. Hoe ga je die vragen beantwoorden?
Dankzij goed bepaalde doelstellingen en indicatoren (stap 1) kan je de
communicatieacties in de loop van het project en achteraf evalueren.
Met de evaluatie kan je de impact van acties meten en conclusies trekken
voor toekomstige communicatieacties.
Je kan de communicatie van het project intuïtief evalueren of met behulp
van specifieke technieken: enquête bij de doelgroepen, gesprekken,
discussiegroepen, enz. In de COMM Collection 15 Communicatieacties
evalueren vind je een beschrijving van de verschillende methodes.
Samengevat kan je twee soorten evaluaties onderscheiden: kwalitatieve en
kwantitatieve.

Kwantitatieve studie
Criteria

• Evolutie in gedrag of
motivatie
• Duidelijke, gesloten,
vaste vraag
• Representatieve
steekproef
ÎÎ Resultaten: cijfers
ÎÎ Doel: veralgemenen
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Kwalitatieve studie
• Inzicht in gedrag of
motivatie
• Brede, open vraag/
doorvragen
• Kleine steekproef
ÎÎ Resultaten: zinnen
ÎÎ Doel: begrijpen

Kwantitatieve studie
Tools

Kwalitatieve studie

• Enquêtes (papier, online,
telefonisch …)
• Persoverzicht: lijst van
publicaties/thema’s, lijst
met onderwerpen van
telefoonoproepen, mails
…
• Online monitoringtools,
profiel van het publiek,
aantal bezoeken, clicks,
reacties, opmerkingen
…

• Face-to-facegesprekken
• Discussiegroepen (=
focusgroepen)
• Observatie
• Persoverzicht:
inhoudelijke analyse van
de publicaties (artikelen)
• Online monitoringtools:
onderwerpen van de
discussies, opmerkingen,
min of meer positieve
impact …

Je kan ook een debriefing, een vergadering met het projectteam,
organiseren, om de positieve en negatieve punten van de
communicatieacties te bespreken. Je kan er lessen uit trekken voor de
toekomst (lessons learned).
Vul samen met het projectteam de samenvattende tabel in:

Acties

Wat ging er goed

Wat ging er niet
(of minder) goed

Hoe kan het
beter?

Actie 1
Actie 2

Maak de resultaten van de evaluatie ook buiten de projectgroep bekend.
Deel ze mee aan het management, aan de personen die aan de evaluatie
hebben meegewerkt … Communiceer over eventuele acties die aansluitend
zullen worden ondernomen.
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Voorbeeld
Je organiseerde een informatiesessie voor de officiële lancering
van een software en er was minder dan 20% van de betrokken
medewerkers aanwezig. Dat kwam door een groot incident op
datzelfde ogenblik, waardoor een groot deel van het spoor was
lamgelegd. Er zal dus een andere infosessie worden georganiseerd.

AA Debriefing_Template
Stap 7: de essentie

Te doen
Veel projecten lijken op elkaar. De opgedane ervaring zal in de
toekomst van pas komen.
• Organiseer altijd een ‘debriefing’ om je expertise aan te
scherpen.
• Communiceer over de resultaten van de communicatieacties.
Basistools

AA Debriefing_Template
Tools om verder te gaan

AA COMM Collection 15 Communicatieacties evalueren
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III.

Samenvatting: een communicatieplan
uitwerken

In deze brochure kreeg je een volledige versie van de methode om een
communicatieplan van een project uit te werken. Het is echter geen
zuiver lineair proces: in een communicatieplan heeft ‘alles met alles
te maken’. Daarom kan je verschillende stappen gelijktijdig realiseren
(zeker de stappen 2 en 3), de ene stap voor de andere uitvoeren, op ieder
ogenblik teruggaan naar een vorige stap… Wat belangrijk is, is dat je de
verschillende aspecten van het communicatieplan op een coherente manier
integreert.

7
Evaluatie en
debriefing

6

Context van het
project (stakeholders,
middelen, timing)

Rapportering en
aanpassing (check
voorafgaand aan
actie, opvolging van
tabel en aanpassing
indien nodig)

5

1

Doelpubliek van
de communicatie
(wie, verwachtingen,
weerstand,…)

Actieplan
(lijst met acties,
tijdlijn en
planningstabel)
Boodschappen (welke
boodschappen voor
welke doelgroepen?)

4

2

Doelstellingen van
de communicatie
(kennen, begrijpen,
handelen)

3

Op Fedweb vind je een beknopte versie van de COMM Collection in 9
pagina’s: de samenvatting van de stappen en bij elke stap de vragen die
je je moet stellen, praktische tips en de beschikbare tools. Download die
versie en hou ze bij de hand: ze komt zeker van pas in je dagelijks werk.

AA COMMPLAN in een oogopslag_Fiche
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IV. Conclusie
Een communicatieplan voor een project opstellen is meer dan even
brainstormen over originele communicatieacties. Het is stilstaan bij het
doel van de communicatie van het project, bij de betrokken partijen, bij de
boodschap, bij de beperkingen…
Elk aspect van een communicatieplan, van de afzender tot het
communicatiekanaal, moet goed worden overwogen.
Om je daarbij te helpen, reikt deze gids je een methode in 7 stappen aan,
samen met fiches die je kan raadplegen en tabellen die je kan invullen
(Tools COMM project).
Nu ben je klaar om aan het communicatieplan van het project te beginnen.
Volg het tempo en de fasen van het project, en pas de communicatie
aan de eisen van het project aan. Aarzel niet om een collega van de
communicatiedienst van de organisatie aan te spreken om je te helpen. En
vergeet niet om ook na afloop van het project te communiceren: het ‘einde
van een project’ betekent niet het ‘einde van de communicatie’.
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Basisbeginselen voor een geslaagde communicatie van het project
• Integreer de communicatie bij de start van het project
• Leg de link tussen de stappen van het project en de
communicatieacties
• Grijp niet onmiddellijk naar communicatiemiddelen
• Werk een degelijk communicatieplan uit en pas het aan volgens
het principe van continue verbetering
○○ Houd rekening met de context
○○ Ken je doelgroepen en weet wat je van hen verwacht
○○ Formuleer ‘KISS-boodschappen’ die aan elke doelgroep zijn
aangepast
○○ Plan en volg de acties op
○○ Evalueer de impact van de communicatieacties en pas ze zo
nodig aan
○○ Communiceer ook na afloop van het project
• Laat het communicatieplan gedurende het hele project
evolueren en valideren.
Maar vooral: wees duidelijk. Vertel een verhaal, zorg voor een rode
draad, een consistente centrale boodschap.
Het communicatieplan is het middel om die verschillende elementen
samen te brengen en er één geheel van te maken.
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V. Toolkit ‘COMM project’
De tools die in deze brochure worden voorgesteld met de icoon
kan je downloaden van ‘Tools COMM project’ op www.fedweb.belgium.be.
Ze zijn opgedeeld in 2 categorieën:
• de basistools, ‘waar je niet omheen kan’.
• tools om verder te gaan, om het plan verder uit te werken.
Je kan de tools vrij gebruiken in functie van de omvang, de duur en de
complexiteit van je project: je kiest gewoon uit de templates en fiches die
tot je beschikking staan.
Ziehier een lijst met de tools21 die beschikbaar zijn in
‘Tools COMM project’:

21 Er kunnen nieuwe tools worden toegevoegd aan de lijst. Geef ons gerust suggesties via
de groep LinkedIn COMMnet-KMnet.
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De basistools

Verder gaan
Stap 1 - Context

AA
AA

AA
AA

Stakeholders_Fiche
Stakeholders_Template

SOAR_Fiche
SOAR_Template

Stap 2 - Doelgroepen

AA

Doelgroepen Samenvatting_
Template

AA
AA

Doelgroepen Portretten_Fiche
Doelgroepen Portretten_
Template

Stap 3 - Communicatiedoelstellingen

AA

AA
AA

COMM Doelstellingen
Samenvatting_Template

COMM Doelstellingen Ontwerp_
Fiche
COMM Doelstellingen Ontwerp_
Template

Stap 4 - Boodschappen

AA
AA

COMM Plannings_Fiche
COMM Plannings_Template

AA
AA
AA

Storytelling - Elevator pitch_
Fiche
7E_Fiche
7E_Template

Stap 5 - Actieplan

AA
AA

COMM Plannings_Fiche
COMM Plannings_Template
Stap 6 - Rapportering en aanpassing

AA
AA

COMM Plannings_Template
Debriefing_Template

COMM Collection 15 Communicatieacties
evalueren_Brochure

Stap 7 - Evaluatie

AA

Debriefing_Template

COMM Collection 15 Communicatieacties
evalueren_Brochure
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VI. Woordenschat
• 7E-model: methode om te brainstormen en na te denken over
mogelijke communicatieacties voor een project. Het model is
gebaseerd op 7 hefbomen om mensen ertoe aan te zetten hun gedrag
te wijzigen en mee te werken aan de verandering. www.7e-model.be.
• Appreciative enquiry: benadering van organisaties, teams en
individuen die erin bestaat om bij iedereen, in het bedrijf en in zijn
omgeving, middelen, successen en positieve ervaringen te zoeken.
Ze vervangt diagnoses, kritieken en negatieve standpunten door
een focus op de energie die leven geeft aan de organisatie. Het
belangrijkste doel daarbij is de succesfactoren van het betrokken
team, departement, bedrijf of instituut te identificeren.
• Bottom up: een vorm van communicatie die voorrang geeft aan
initiatieven vanuit de medewerkers naar het management (‘van
beneden naar boven’). Het tegengestelde is ‘top down’ communicatie
(zie p.65).
• Businesscase: voorstel dat aan de basis ligt van een project. De
businesscase somt de redenen op waarvoor het project werd
opgestart, het doel ervan, de verwachte voordelen, de opties die
moeten worden overwogen, de geraamde kosten, de mogelijke risico’s
... Net als de projectfiche (zie p.63) bevat de businesscase vele
nuttige elementen om het communicatieplan van een project voor te
bereiden.
• Digital natives: generatie die is opgegroeid met het internet.
• Doelgroep: alle personen of instanties voor wie de communicatie
is bedoeld. De doelgroepen kunnen homogeen zijn (bv. collega’s,
burgemeesters, brandweer- of belastingdiensten, enz.). Naargelang
het project (omvang, impact ...) is het misschien nuttig om ze te
‘verfijnen’ en onder te verdelen in meerdere subgroepen (bv. digital
natives, beroepsbevolking, personeelsleden zonder computer, enz,..).
• Elevator pitch: korte maar krachtige presentatie waarbij je jezelf
voorstelt en je project in de kijker plaatst bij een partner of potentiële
investeerder die hoger staat in de hiërarchie. De naam geeft de
tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste
verdieping gaat. Net als met storytelling (zie verderop) kan de elevator
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pitch de impact van je communicatie versterken.
• KISS: Engels letterwoord voor Keep It Short and Simple. Verwijst
naar de teneur van de boodschap die kort, simpel, duidelijk en
onweerlegbaar moet zijn.
• KPI: Key Performance Indicator. Een KPI is een indicator waarmee je
kan nagaan of de doelstellingen en resultaten zijn behaald.
• Mindmap: schets die de link tussen verschillende ideeën of concepten
visueel weergeeft. In het midden staat het thema van de mindmap, in
woord of in beeld. Op takken daarrond worden de belangrijkste ideeën
gezet in de vorm van tekeningen of kernwoorden. Op die takken
komen op hun beurt secundaire ideeën, in beelden of sleutelwoorden
…
• PDCA: Engelse afkorting van Plan (plannen, voorbereiden) - Do
(ontwikkelen, uitvoeren, implementeren) - Check (controleren,
verifiëren) - Act of Adjust (handelen, bijsturen, reageren). Ook ‘cirkel
van Deming’ genoemd. Het is een continu verbeterproces aan de hand
van een kwaliteitscirkel, om de kwaliteit van een project, product,
dienst enz. permanent te verbeteren.
• Portretten (‘personas’): oefening om je voor te stellen wie de personen
zijn achter de doelgroepen, om hun belangrijkste eigenschappen in
kaart te brengen en je in hun plaats te stellen. Dat doe je in groep.
Zo kan je een voldoende representatieve portrettengalerij van de
verschillende doelgroepen maken. Als je een concreet beeld hebt van
de personages, is het veel makkelijker om acties en boodschappen
voor te bereiden.
• PMO: Project Management Office. Het PMO is verantwoordelijk
voor de analyse, de governance en de tools die worden ingezet om
projecten en programma’s in een departement of organisatie te
plannen, te creëren, te evalueren en te arbitreren.
• Projectfiche: samenvattend document dat wordt opgesteld bij
de start van het project waarin verschillende elementen worden
bepaald, zoals doelstellingen, eindproduct, budget, human resources,
risico’s, succesfactoren, planning … De projectfiche bevat talrijke
nuttige elementen om het communicatieplan van een project voor te
bereiden.
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• RASCI: Engelse afkorting van Responsible (verantwoordelijke, persoon
die de actie uitvoert) – Accountable (persoon die verantwoording
aflegt over de vorderingen van een actie) – Support (persoon die
ondersteuning kan bieden) - Consulted (persoon die moet worden
geraadpleegd) – Informed (persoon die moet worden geïnformeerd).
De RASCI-matrix wordt soms gebruikt bij projectmanagement en geeft
informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van de actoren van
een project (wie doet wat).
• Sociaal-dynamisch model: om alle stakeholders (zie verderop) van
een project te plaatsen op basis van hun houding en hun mate van
betrokkenheid. Het model onderscheidt 4 categorieën: de bondgenoot
(vóór het project, actief) - de onverschillige (eerder vóór het project,
passief) - de twijfelaar (niet vóór het project, staat open voor
discussie) - de tegenstander (tegen het project, staat niet echt open
voor discussie). Via reflectie over het standpunt van de stakeholders
kan je de stijl en de boodschappen aanpassen.
• SMART: afkorting van Specifiek – Meetbaar – Aanvaardbaar
– Realistisch – Tijdsgebonden. Er wordt aanbevolen om de
(communicatie)doelstellingen SMART te formuleren: duidelijk
afgebakend, om achteraf te kunnen nagaan of ze zijn behaald (dankzij
vooraf bepaalde indicatoren), haalbaar, aangepast en in de tijd
bepaald.
• SOAR: Engelse afkorting van Strengths (Sterktes) - Opportunities
(Kansen) - Aspirations (Ambities) - Results (Resultaten). Net als
SWOT (zie verderop) kan je met SOAR de kernelementen van een
project in de vorm van een tabel samenvatten. Het verschil met SWOT
is dat SOAR focust op de positieve elementen (sterktes, kansen) en de
zwaktes laat liggen. De methode legt zich toe op de formulering van
een gemeenschappelijke visie en de concretisering ervan (ambities,
resultaten). Ze kan worden gebruikt om een communicatieplan voor te
bereiden en de context van het project samen te vatten.
• Sponsor: is verantwoordelijk voor het eindresultaat van een
project. Hij heeft het morele gezag om zijn werkgroep optimaal te
ondersteunen en bij de opdracht vooruit te helpen. Hij ondersteunt
het veranderingstraject en is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de beslissingen die de stuurgroep, waarvan hij deel uitmaakt, heeft
genomen.
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• Stakeholders: individuele of collectieve (groep of organisatie) actor
die actief of passief betrokken is bij een project. Dat wil zeggen van
wie de belangen positief of negatief kunnen worden beïnvloed door de
uitvoering (of niet-uitvoering) van het project. Bij projectbeheer wordt
de term ‘stakeholder’ vaak gebruikt om een belanghebbende aan te
duiden.
• Storytelling: een techniek die erin bestaat verhalen te vertellen
waarbij een beroep wordt gedaan op emoties, beelden, verbeelding,
creativiteit, enz. om boodschappen over te brengen. Met storytelling
kan je de impact en de efficiëntie van de communicatie versterken.
• Stuurgroep: hoger beslissingsorgaan in de organisatie van het project.
Ziet toe op de inhoud, stuurt de richting bij en valideert de resultaten.
• SWOT: Engelse afkorting van Strengths (sterktes) - Weaknesses
(zwaktes) - Opportunities (kansen) - Threats (bedreigingen). Met de
SWOT-matrix krijg je een beknopt overzicht van de kernelementen
van een project, door de sterktes en zwaktes (interne elementen) te
verzamelen en te kruisen, alsook de kansen en mogelijke bedreigingen
(externe elementen die te maken hebben met de omgeving). De
methode kan worden gebruikt om een communicatieplan voor te
bereiden en de context van het project samen te vatten.
• Top down: het gaat om eenrichtingscommunicatie, vanuit het
management naar de rest van de organisatie, volgens een hiërarchisch
systeem (‘van boven naar beneden’). Het tegengestelde is ‘bottom up’
communicatie (zie p.62).

65

VII. Voorbeeld van een communicatieplan
Ter illustratie vind je op de volgende pagina’s een communicatieplan
voor een project dat stap voor stap wordt uitgewerkt. Het gaat over een
communicatieplan voor het uitgeven van een brochure.
Online vind je eveneens:

AA Voorbeeld basis COMMPLAN (publicatie van een brochure)
gevorderd COMMPLAN (lange termijn project, met
AA Voorbeeld
intern en extern aspect)
Voorbeeld basis COMMPLAN ‘Brochure COMM COLL 12’
Stap 1: context van het project
Beschrijving van het project: samenvatting van de beginsituatie (AS IS) en
de gewenste situatie (TO BE). (Zie ook info in de projectfiche.)

Beginsituatie

Gewenste situatie (visie)

COMM Collection nr. 12 ‘Het
communicatieplan van een project
opstellen’ werd voor het eerst
gepubliceerd in december 2005.

Ervoor zorgen dat de brochure +
toolkit praktisch zijn en afgestemd
op de behoeften van de organisaties
(projectleiders en communicatoren).

Op Fedweb, is het de op één na meest
gedownloade brochure in de reeks
COMM Collection.

Van deze gids en de onlinetoolkit
referentietools maken die onmisbaar
zijn voor de federale projectleiders.

Het is belangrijk dat deze tool
up-to-date blijft.

Beter gebruik maken van online
mogelijkheden (niet alleen publicatie
in pdf maar ook talrijke hulpmiddelen
(fiches en templates) ter beschikking
stellen

Op 10 jaar tijd is de communicatiemaatschappij enorm geëvolueerd.
Daarom moet het document worden
bijgewerkt.
• Update van de lijsten met de
verschillende media
• Duidelijkere link tussen
de projectfasen en het
communicatieplan
66

Er is een projectfiche en die is gevalideerd door de COMMnet
Kern (CNK).
Stand van
zaken

De projectleider is aangesteld.
CNK, het netwerk van federale communicatieverantwoordelijken,
is sponsor van het project.

Projectfasen

Fase 1 Ontwerp

Vaststellen van de scope (projectfiche)
Zoeken naar actoren

Fase 2 Planning

Opstellen van eindproducten (brochures, fiches
…) in samenwerking met de verschillende
actoren
Testen van de ‘bétaversie’ door een steekproef
van testpersonen
Aanpassen
Valideren door CNK

Fase 3 Uitvoering

Publiceren van de brochure en de tools
Promoten zodat ze de norm worden in de
federale organisaties

Fase 4 Afsluiting

Evalueren - aanpassen
Invloed

Doelgroep

Stakeholders

Standpunt

Projectleider

Bondgenoot

Veel

Nee

Directoraat-generaal OPO

Bondgenoot

Gemiddeld

Nee

COMMnet Kern

Bondgenoot

Veel

Ja

Fedwebteam

Bondgenoot

Weinig

Nee

Federale projectleiders (en leden van
projectgroepen)

Twijfelaar

Gemiddeld

Ja

Federale PMO’s (projectcoördinatoren,
beheerder)

Twijfelaar

Gemiddeld

Ja

Federale communicatoren en
kennisbeheerders

Bondgenoot

Gemiddeld

Ja

Testpersonen (steekproef van federale
projectleiders)

Bondgenoot

Gemiddeld

Ja

Federale opleiders projectmanagement en
communicatie

Bondgenoot

Gemiddeld

Ja

Management van de federale organisaties

Onverschillige

Gemiddeld

Ja

Gebruikers van de website Fedweb

Onverschillige

Heel weinig

Ja

Communicatoren van andere
overheidsdiensten

Onverschillige

Weinig

Nee

Academische wereld

Onverschillige

Weinig

Nee
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Leden van de projectgroep zijn te weinig beschikbaar
Geen validatie van eindproducten door CNK
Risico’s

Geen afstemming van eindproducten op de behoeften van de
projectleiders
Niet-naleving van de deadlines

Vergaderingen: PG, CNK, netwerk P&O-directeurs, college
van voorzitters, teamvergaderingen …
Intranetten van de federale organisaties
Fedweb (en statistieken)
Online-enquête
Lijst van
beschikbare
kanalen

Mails
Interne nieuwsbrieven van de organisaties
COMMnet-KMnet: activiteiten van het netwerk
Yammer CNK
LinkedInpagina van de FOD P&O
LinkedInpagina van het netwerk COMMnet-KMnet
Officiële Twitteraccount van de FOD P&O

Beschikbare
middelen
(mensen)

Computergraficus ter beschikking gesteld door DG Externe
Communicatie (FOD Kanselarij)
Vertalers (FOD P&O)
Budget voor de organisatie van een ontmoeting in het kader
van COMMnet-KMnet

Deadline: het project moet begin juni klaar zijn (event)
Beperkingen

Beperkte beschikbaarheid van de leden van de projectgroep
Eventueel budget voor de publicatie op papier (beperkte
oplage)
Geen interne graficus (voor extra verzoeken)
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Wat verwacht je van hen?

Op de hoogte zijn van het project
informatie intern doorgeven
Nalezen + feedback geven

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het belang inzien van de tools
De tools gebruiken voor hun projecten

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het belang inzien van de tools
Intern het gebruik van de tools promoten

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het belang inzien van de tools
De tools goedkeuren (ze gebruiken)
Intern het gebruik van de tools promoten

De tools testen en feedback geven

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het gebruik van de tools in het kader van hun
opleidingen promoten
De tools in het luik projectcommunicatie
opnemen

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het gebruik van de tools in hun organisatie
promoten

Op de hoogte zijn van het bestaan van de tools
Het belang inzien van de tools
De tools gebruiken voor hun projecten

Doelgroepen

CNK

Federale projectleiders
(en leden van
projectgroepen)

Federale PMO’s
(projectcoördinatoren,
beheerder)

Federale
communicatoren en
kennisbeheerders

Testpersonen

Federale opleiders
projectmanagement en
communicatie

Management van de
federale organisaties

Gebruikers van de
website Fedweb

Brainstorm in de projectgroep: samenvatting

Stap 2: doelgroepen

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools
Aanvaarding door interne experts

Aanvaarding door interne experts

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools

Niet gebruiksvriendelijk

Tijdgebrek

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools

Angst voor verandering
Nood aan kwaliteitsgarantie
Tijdverlies
Co-existentie met eigen tools

Tijdgebrek
Co-existentie met eigen tools

Wat zijn hun grootste obstakels/zorgen?

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Werken aan een praktische, kwaliteitsvolle
tool die aan hun behoeften voldoet

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Kwaliteit van de tools
Praktische aspecten (eenvoudig – online)
Normen voor het federale niveau

Wie/wat kan hen helpen?
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Leden van CNK

Leden van de projectgroep
Leden van CNK
Testpersonen
Coördinator van de opleidingen
‘communicatie’ van het OFO

Federale communicatoren en
kennisbeheerders
Stafdiensten P&O, management van de
federale organisaties
Federale projectcoördinatoren (PMO)
Projectleiders
Federale opleiders projectmanagement en
communicatie
Gebruikers van Fedweb
Cursisten van het OFO

Alle betrokken personen
kennen het project en bepalen
het belang ervan
Aspect ‘kennis’

Alle betrokken personen
werden erbij betrokken
Aspect ‘attitude’

Alle betrokken personen
kennen de tool, werken er
geregeld mee en weten bij wie
ze terecht kunnen als er een
probleem is
Aspect ‘houding’

Fase 1:
(ontwerpstart van het
project)

Fase 2:
planning

Fasen 3/4:
uitvoering en
afsluiting

Doelgroepen

Doelstelling (Wat? Met welk
doel?)

Periode/
fase van het
project

Stap 3: communicatiedoelstellingen

• FAQ

• Tevredenheidsenquête bij de gebruikers

• Gebruikersstatistieken (helpdesk, % gebruikers
…)

• Er zijn ambassadeurs aangesteld

• Lanceringsevent vond plaats

• De geplande communicatieacties van het
communicatieplan zijn uitgevoerd

• Brochure en toolkit staan online op Fedweb

• CNK gaf feedback
De opleidingscoördinator van het OFO gaf
feedback

• De testgroep gaf feedback

• De projectgroep komt regelmatig samen, de
tools zijn gemaakt, er zijn feedbackmomenten

• Het communicatieplan is af en wordt
opgevolgd

• Vrijwilligers bieden zich aan voor de
projectgroep

• Het punt is besproken op CNK-vergaderingen

• Er is een projectfiche (met een ontwerp van
communicatieplan)

Indicator (Hoe checken?)
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Visuele communicatieplanning

Stappen 4 en 5: boodschappen per doelgroep en planning
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Communicatieplanning
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Studie- en Documentatiecentrum van het OFO
Het Studie en Documentatiecentrum van de FOD Personeel en Organisatie
is ondergebracht bij het OFO. Je vindt er meer dan 11 000 boeken en een
honderdtal tijdschriften over projectbeheer, communicatie, management,
human ressources, enz.
De meeste van de hierboven genoemde werken zijn beschikbaar in het
documentatiecentrum.
Als federaal ambtenaar kan je er werken lenen, tijdschriften en
stageverslagen raadplegen, opzoekingen doen, boeken van andere
bibliotheken laten overkomen, enz.
De catalogus kan je online raadplegen. Het aanbod wordt regelmatig
aangevuld.
Meer informatie: biblio@ofoifa.fgov.be - tel.: 02 573 74 76
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