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1.
De mosterd



Communicatieonderzoek lokale overheden

• Gemeentelijke communicatiemonitor: 

• Bevolkingsenquête (sinds 2016 ondertussen in 26 steden en 

gemeenten)

• Groot Gemeentelijk CommunicatieOnderzoek: 

• enquête bij de communicatieverantwoordelijken van steden 

en gemeenten (vijfjaarlijks)

• Regelmatige specifieke analyses/onderzoeken 

• op vraag van steden en gemeenten



2.
Lokale communicatie in evolutie



Tijden veranderen (maar niet helemaal)

• Corona…

• Organisatie van de communicatiewerking:
• Tussen ‘trek uw plan’…

• … en ‘alles via de communicatiedienst’ 

• En veel varianten daartussen (vb. stad Geel – communicatieankers)

• Momenteel in de lift: initiatieven om iedereen in de organisatie 
communicatief sterker te maken. 

• Wie ervaart een goede samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten 
en de communicatiedienst? 

• …/…



• …/…

• Evolutie inzet van kanalen
• 1997: een gemeente kon maximum 17 verschillende kanalen 

inzetten

• 2021: een gemeente kan +/- 50 verschillende kanalen inzetten

• Vandaag: veel communicatieve konijnenkoterij
=> Mensen verliezen het overzicht

=> Belangrijkste tip van de dag: keep it simple…



3.
Waarom communiceren we?
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• 1. Aandacht trekken

• 2. Informeren / kennis verhogen

• 3. Overtuigen en werven

• 4. Ondersteunen

• 5. Onderhouden

• 6. Engageren, wisselwerken, verbinden

Doelgericht kanalen plannen
=> Zes clusters mogelijke doelen:



 Heet publiek: mensen die je organisatie heel goed kennen, en er actief 

betrokken zijn (bijvoorbeeld als bestuurslid of vrijwilliger).

 Warm publiek: mensen die je organisatie redelijk goed kennen, en/of 

interesse hebben voor de activiteiten en diensten van de organisatie (bvb. 

leden van een vereniging, inwoners van een gemeente, …).

 Lauw publiek: mensen die je organisatie maar matig kennen, en niet per se 

(on)geïnteresseerd zijn.

 Koud publiek: mensen die je organisatie weinig of niet kennen, en/of mensen 

die weinig of niet geïnteresseerd zijn in je organisatie en haar activiteiten, 

diensten, … 

 IJskoud publiek: mensen die je organisatie niet kennen en er helemaal geen 

interesse voor hebben, en/of mensen die -al dan niet omwille van vroegere 

ervaringen- een negatief beeld hebben van je organisatie.

Doelgroepen volgens temperatuur



10

• De geëngageerde participanten = warm publiek

• 1. De ontdekker/veelproever (16%)

De ontdekker wil zo veel mogelijk verschillende dingen proeven. 

• 2. De fijnproever (10%)

Hoewel hij net als ‘de ontdekker’ een cultuurmens is, richt de fijnproever 

zich meer -hoewel niet per se exclusief- op de klassieke kunsten. 

Zes culturele leefstijlprofielen (Cultuurnet/Publiq)

Cultuurnet - toolkit ‘De blik op cultuur. Leefstijlprofielen van de participant’.

De Laeter, D., Slangen, N., Caen, M. en Lievens, J. (2012). 
Doeboek Goesting Geven op maat van het leefstijlprofiel van je publiek. Brussel, Cultuurnet. 
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 De geïnteresseerde passanten = lauw tot licht gekoeld publiek
= de ‘net-nieters’: geen vast cultuurcliënteel, maar passanten die wel een blik binnenwerpen, en 
mits goede aanpak toch wel binnen te krijgen zijn. Wat meer info en wat meer elementen die hen 
aanspreken helpen om van dit ‘lauwe’ publiek een ‘warm’ publiek te maken. 

– 3. De actiezoeker (24%)
‘Fun, hits en kicks’, dat is het devies van de actiezoeker. Hij geeft de voorkeur aan populaire 
cultuurvormen zoals cinema, en muziekconcerten. 

– 4. De ontspanningszoeker (13%)
Deze ‘snoept’ van het culturele aanbod. Net als de ontdekker en de fijnproever neemt de 
actieve ontspanner vaak een hap uit cultuur. Maar als hij participeert neemt hij weinig risico’s en 
heeft hij een gerichte maak. 

– 5. De thuisgenieters (18%)
De thuisgenieter doet niet zo vaak aan cultuur, en beleeft dat vooral thuis, met de televisie in een 
prominente rol. Het is een moeilijk bereikbare doelgroep, omdat hij zo moeilijk van thuis weg te 
krijgen is. 
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• De niet-participanten = (ijs)koud publiek
Deze groep neemt nagenoeg nooit deel aan welke vorm van cultuur dan ook. Dat 

komt door een pertinent gebrek aan interesse en de voorkeur om thuis te blijven. 

• 6. De TV-kijker (20%)
Veel & vaak televisiekijkend publiek, weinig of niet geïnteresseerd in cultuur. Op televisie pikt 

hij af en toe wel wat populaire, Vlaamse cultuur mee. Maar de rest van het culturele aanbod 

boeit hem maar weinig. Deze groep is het moeilijkst te bereiken.



• Gelijke rechten op communicatie, maar met een ongelijke aanpak van de 
communicatie

• Een collectief aanbod aan laagdrempelige communicatie, voor koud tot
warm publiek

• Aanvullend voor warm publiek: 
• meer (specifieke) informatie

• periodieke kanalen

• Aanvullend voor koud publiek: 
• detecteren van drempels

• meer inzet op persoonlijke, mondelinge communicatie, netwerken, intermediairs, 
(influencers), …

• (nog meer) inzetten op beleving: tonen, verhalen, getuigenissen, …

Een inclusief communicatiebeleid veronderstelt:
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Doelgroepen die vaak (maar niet altijd) ‘moeilijker 
bereikbaar’ zijn:

• mensen in armoede

• laaggeletterden

• anderstaligen

• etnisch-culturele minderheden

• hoogbejaarden

• sommige groepen jongeren

• sommige groepen ouderen

• sommige groepen personen met een handicap

• sommige groepen alleenstaanden

• mensen die zich isoleren van de samenleving

• mensen met een bijzonder drukke baan en/of gezinsleven

• Wie zet in op (aanvullende) communicatie naar ‘moeilijker bereikbare 
doelgroepen’?



Tip voor inclusieve communicatie:

• Screen je communicatieproducten eens met de ‘checklist 

inclusieve communicatie’ van de VGC (Vlaamse 

Gemeenschapscommissie)
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https://www.vgc.be/
toegankelijke-
communicatie

https://www.vgc.be/toegankelijke-communicatie


Communicatietechnische screening, 
met checklist

• Acht invalshoeken voor de screening (42 ijkpunten)

• Respect voor en betrokkenheid van de doelgroep(en) (5)

• Beschikbaarheid en brugfunctie van dit communicatiekanaal (6)

• Is de tekst inhoudelijk oké (3)

• Is de taal toegankelijk (8)

• Is de lay-out toegankelijk en overzichtelijk (8)

• Alleen voor online media: gebruiksvriendelijkheid – usability (6)

• Kwaliteit beeldmateriaal (5)

• Herkenbaarheid (1)
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4.
Merken…



• Gemeente Bevergem?

• Vrijetijdsdiensten Bevergem?

• UiT in Bevergem?

• Shoppen in Bevergem?

• Toerisme Bevergem?

• Cultuur Bevergem?



Twee maal dansen op het slappe koord…

• Dansen tussen 
• één logo en stijl voor alle gemeentediensten…

• of… iedereen met eigen logo en stijl

• Dansen tussen 
• één UiT-merk…

• of… verschillende vrijetijdsmerken

• Hoe gaat dat bij jullie?

• Opletten voor verkokering

=> mensen verliezen het overzicht

 Hou het simpel

 Samen consequent het UiT-label in de markt zetten & houden







Twee maal dansen op het slappe koord…

• Logo & huisstijl van stad of gemeente? Ja!
• Vrijetijdsdiensten horen bij het lokaal bestuur 

• Samen sterker

• Vrijetijdsdiensten helpen indirect de ‘ontambtelijking’ en het 
nabijer/laagdrempeliger maken van de gemeentediensten.

• Vooral: makkelijker vanuit standpunt publiek

• Eigen logo & stijl voor vrijetijdsaanbieders? 

• Is enkel belangrijk voor:
• 1° Jeugdaanbod (gaat breder dan jeugddienst)

• 2° Cultuurcentrum (wegens bovenlokale positionering)

• Geef jongeren hun eigen platform/merk, vb. Biensoigné Aalst





5.
Kanalen
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Communicatiemonitor Arendonk
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Behalve voor top 4: 
grote onderlinge verschillen tussen 

gemeenten

De mensen zijn niet alleen digitaler, maar 
vooral omnimedialer geworden

Vanaf levensfase +/- 30 jaar: sterke 
toename interesse/bereik gemeentelijke 

kanalen



41

5,8

6,3

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,3

7,3

7,3

7,4

7,7

7,8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gemeentelijke Twitterpagina

Bewonersvergaderingen

Lichtkranten & infoborden

Gemeentelijke Instagrampagina*

Gemeentepagina in HAH-blad*

(Gedrukte) infogids*

(Vnl. online) meldingsformulier

Gemeentelijke Facebookpagina

Gemeentelijke website

Digitale nieuwsbrief

E-mail naar gemeente

Gemeentelijk infoblad

Telefoneren naar gemeente

Onthaal & loket gemeentehuis

Gemiddelde tevredenheid gemeentelijke 
communicatiekanalen: score op 10 pt

(Gemeentelijke communicatiemonitor bij 25 lokale overheden - 17.357 Vlamingen, Thomas More, periode 2016-2021)



42

5,8

6,3

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,3

7,3

7,3

7,4

7,7

7,8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gemeentelijke Twitterpagina

Bewonersvergaderingen

Lichtkranten & infoborden

Gemeentelijke Instagrampagina*

Gemeentepagina in HAH-blad*

(Gedrukte) infogids*

(Vnl. online) meldingsformulier

Gemeentelijke Facebookpagina

Gemeentelijke website

Digitale nieuwsbrief

E-mail naar gemeente

Gemeentelijk infoblad

Telefoneren naar gemeente

Onthaal & loket gemeentehuis

Gemiddelde tevredenheid gemeentelijke 
communicatiekanalen: score op 10 pt

(Gemeentelijke communicatiemonitor bij 25 lokale overheden - 17.357 Vlamingen, Thomas More, periode 2016-2021)



43

5,8

6,3

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,3

7,3

7,3

7,4

7,7

7,8

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gemeentelijke Twitterpagina

Bewonersvergaderingen

Lichtkranten & infoborden

Gemeentelijke Instagrampagina*

Gemeentepagina in HAH-blad*

(Gedrukte) infogids*

(Vnl. online) meldingsformulier

Gemeentelijke Facebookpagina

Gemeentelijke website

Digitale nieuwsbrief

E-mail naar gemeente

Gemeentelijk infoblad

Telefoneren naar gemeente

Onthaal & loket gemeentehuis

Gemiddelde tevredenheid gemeentelijke 
communicatiekanalen: score op 10 pt

(Gemeentelijke communicatiemonitor bij 25 lokale overheden - 17.357 Vlamingen, Thomas More, periode 2016-2021)



44

04 – DE GEMEENTELIJKE VRIJETIJDSKANALEN
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Gemiddeld publieksbereik gemeentelijke vrijetijdskanalen
(Gemeentelijke communicatiemonitor bij 23 lokale overheden - 17.357 Vlamingen, Thomas More, periode 2016-2021)
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04 – DE GEMEENTELIJKE VRIJETIJDSKANALEN
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Aanvullend zijn er in elke stad/gemeente voor specifieke 
vrijetijdsdiensten nog nichekanalen, met zeer variabel 

(en vaak heel beperkt) bereik.
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Belangrijk: tweetrapscommunicatie

• 1° De basiscommunicatie: 

• inzet op twee topkanalen: magazine (gemeentelijk infoblad en/of 

UiT-magazine) + website (UiT-pagina op gemeentelijke website)

• bij voorkeur aangevuld met: communicatie via gemeentelijke 

digitale nieuwsbrief en/of via gemeentelijke Facebookpagina

• 2° Als extra, voor je warme publiek: 

• i.f.v. onderhouden, stimuleren, inspireren, activeren, betrekken… 

van je warme publiek => nichekanalen: digitale nieuwsbrief, 

Facebookpagina, Instagrampagina, TikTokpagina, … (maar niet 

allemaal tegelijk…) 





6.
Tips



Kanaaltips…

• Niet alleen nieuwe kanalen toevoegen, ook kanalen 

afschaffen die weinig gebruikt worden

• Trap niet in de val van ‘radicaal digitaal’

• Drukwerk: beperken tot enkel waar het écht 

gezien/meegenomen wordt door je publiek

• Meten…



Metacommunicatie

• Communicatie over de communicatie:

• ‘Waar vind je…’

• ‘Volg ons op…’



Communicatiemonitor Zemst
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BEREIK VAN DE 
GEMEENTELIJKE VRIJETIJDSKANALEN:
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Facebookpagina bibliotheek Zemst (n=476)

Facebookpagina gemeenschapscentrum de Melkerij
(n=480)

Facebookpagina Vrijetijdsdienst Zemst (n=475)

Het UiT-activiteitenoverzicht op de gemeentelijke website
www.zemst.be (n=486)

Website gemeenschapscentrum de Melkerij
www.gcdemelkerij.be (n=488)

Folders of brochures van Gemeente Zemst (n=512)

UiT in Zemst'-pagina in gemeentelijk magazine 'Zemst Info'
(n=517)

ken ik niet ken ik maar bekijk ik NOOIT bekijk ik ZELDEN bekijk ik SOMS bekijk ik REGELMATIG bekijk ik VAAK





Empathie en herkenning

• Publiek centraal

• Authentieke foto’s

• Herhaling (vb. ivm UiTpas)





Evolueren…

• Evolutie naar meer visuele en audiovisuele content

• Belangrijk: ruimte voor (kleinschalig) experiment!

• Doe mee met een belangrijke evolutie: 

• iedereen communicatief sterker maken binnen je stads- en 

gemeentediensten 

• Leren over… publieksgericht schrijven, verhalen, foto, video, omgang 

met conversaties op sociale media, …



Samen sterk

• Promotionele samenwerking met je buurgemeenten

• Stuur je burgemeester/schepen naar de Kortom-

schepenavonden (mei-juni)



Tenslotte



www.tantemariette.be
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Bedankt voor jouw aandacht!

Volg ons op:
www.kortom.be

Eric@kortom.be

Eric.Goubin@thomasmore.be

En op LinkedIn, Twitter (@EricGoubin), …


