
 

 
 

Masterplan Communicatie RUD NHN  

2018-2021 
 

 

Samen bouwen aan succes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g i n a  1 | 20 

 
Masterplan Communicatie 2018-2021 vs4/ RUD NHN/ ELater/ 1 juni 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPSTELLER  
 
Organisatie   : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord  
Naam   : Eugène Later 
Afdeling  : Bedrijfsbureau  
Telefoon  : 06-26 97 52 05 
E-mail  : elater@rudnhn.nl 
 
Adres   : Postbus 2095 
     1620 EB HOORN 
Bezoekadres   : Dampten 2 
     1624 NR HOORN 
 
OPDRACHTGEVER  
 
Organisatie  : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord  
Naam   : Rob van Doorn 
Telefoon  : 06-46 21 50 90 
E-mail  : rvandoorn@rudnhn.nl  
 
 
DATUM 
   
1 juni 2017  



 

P a g i n a  2 | 20 

 
Masterplan Communicatie 2018-2021 vs4/ RUD NHN/ ELater/ 1 juni 2017 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

 
Woord vooraf………………………………………………………………………………………………………………………………   3 

 

Inleiding……………………………………………………………………………………………………………………………………..   4 

 

Hoofdstuk 1 Bedrijfsplan 2014-2017: de medewerkers evaluatie…………………………………………..   5 

 

Hoofdstuk 2 Missie en Visie……………………………………………………………………………………………………….   9 

 

Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden………………………………………………………………………………………………… 10 

 

Hoofdstuk 4 Communicatiestrategie……………………………………………………………………………………….. 13 

 

Hoofdstuk 5 Activiteiten en Begroting…………………………………………………………………………………….. 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P a g i n a  3 | 20 

 
Masterplan Communicatie 2018-2021 vs4/ RUD NHN/ ELater/ 1 juni 2017 

Woord vooraf 

Voor u ligt het Masterplan Communicatie. De term communicatie heeft hier betrekking op de 
interne en de externe communicatie. Een breed gebied waarbij onder meer klantcommunicatie, 
cultuur, profilering en efficiency een rol spelen. In dit plan wordt de koers uitgezet voor de 
communicatie van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voor de periode van 2018-
2021. Waar staan we nu, welke ontwikkelingen zien we, wat willen we zijn en waar willen we naar 
toe? Deze vragen vormen het uitgangspunt van de uit te zetten strategie en de daarbij behorende 
activiteiten. 
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Inleiding  

Vanaf januari 2014 vormde het bedrijfsplan ‘Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord’ het 
fundament voor de inrichting van de RUD NHN. Dit plan had betrekking op de periode 2014-2017. 
In 2015 en 2016 is de uitvoering van het bedrijfsplan intern geëvalueerd. Dit vond plaats op basis 
van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2015 en een onderzoek Psychosociale 
Arbeidsbelasting (PSA) in 2016. De resultaten zijn in dit masterplan opgenomen.   
 
In juni 2017 worden de resultaten verwacht van ‘Evaluatie bedrijfsplan RUD NHN’. Deze evaluatie 
is met name extern en gericht op onze opdrachtgevers. Op basis van de resultaten zal het 
Masterplan Communicatie verder verfijnd worden. Daarnaast zal het masterplan in een later 
stadium definitief afgestemd worden met de teams ICT, Personeelszaken en Financiën. Deze 
afstemming is noodzakelijk om de onderlinge raakvlakken inzichtelijk te maken.   
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Hoofdstuk 1 Bedrijfsplan 2014-2017: de medewerkers evaluatie 
 
 
Het profiel van de RUD NHN en haar werkgebied 
Het gebied van de drie regio’s in NHN bestaat sinds 2016 uit 17 gemeenten met in totaal bijna 
650.000 inwoners. Kenmerkend van de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een 
gering aantal grote gemeenten. Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 
inrichtingen die vallen onder de Wabo Wet milieubeheer. Veel bedrijven in de agrarische sector, 
van bloembollensector tot kassenteelt. Het midden- en kleinbedrijf is zeer sterk vertegenwoordigd 
met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie. Daarnaast 
voert de RUD NHN taken uit voor de provincie Noord-Holland. Voor deze taken strekt het 
werkgebied zich uit over geheel Noord-Holland.  
 

 
 
De RUD NHN medewerkers 
De RUD NHN is in 2014 van start gegaan met circa 130 specialisten om de (milieu)-taken van 
gemeenten en provincie uit te voeren. Medewerkers afkomstig van verschillende milieudiensten, 
gemeenten en de provincie NH zijn onder één dak aan de Dampten 2 in Hoorn gaan samenwerken. 
In 2016 zijn de laatste nieuwe medewerkers overgekomen van de provincie waarmee het aantal 
160 fte bedraagt. In de afgelopen drie jaar hebben de medewerkers geholpen om de RUD NHN op 
te bouwen. Dit hebben zij volgens het werkprincipe van het Nieuwe Werken gedaan. Bij de RUD 
NHN zijn onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en 
geluidsspecialisten werkzaam. 
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De uitgangspunten 
In het bedrijfsplan 2014-2017 is bij de start een aantal uitgangspunten geformuleerd: 
 
‘De RUD NHN kan gekarakteriseerd worden als 'no-nonsense' organisatie in de uitvoering van haar 
taken. Dit is gebaseerd op de cultuur van de regio, het karakter van de meeste inrichtingen en de 
soort bedrijvigheid waardoor een praktische aanpak en eenduidigheid in haar werkprocessen 
centraal staan.  
 
De organisatie is efficiënt en professioneel in het uitvoeren van haar taken. Zij opereert adequaat 
en met kennis van zaken, ook als het gaat om calamiteiten of bij het ondersteunen bij politiek-
bestuurlijke vraagstukken. De organisatie is klantgericht en transparant naar haar 
opdrachtgevers/eigenaren toe. Tevens is de organisatie voor medewerkers een aantrekkelijke 
werkomgeving waar zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en verdere ontwikkeling worden 
gestimuleerd’. 
 
 
Het Nieuwe Werken  
In het bedrijfsplan 2014-2017 werd stilgestaan bij een belangrijke parameter voor de 
organisatiecultuur; de invoering van Het Nieuwe Werken: 
 
‘De ambitie van de RUD NHN is om plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe 
Werken zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken. Deze ambitie stelt eisen aan de 
manier van aansturing (op prestaties en resultaten), de informatiestructuur (toegang tot 
informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen), de cultuur (medewerkers), huisvesting en 
investering (financieel). Door op een nieuwe manier te werken kan de RUD NHN het werk 
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professioneler en op termijn efficiënter uitvoeren. Het Nieuwe Werken is een belangrijk 
organisatieprincipe bij de verdere inrichting van de organisatie van de RUD NHN. Daarbij wordt 
uitgegaan van één centrale huisvesting waar men als medewerker voor een deel van de week op 
terugvalt, met daarnaast de mogelijkheid van thuiswerken en van aanlandingsplekken (principe 
van ‘deelstoel’) bij opdrachtgevers’. 
 
 

Evaluatie intern 
De RUD NHN heeft in 2014 een vliegende start gemaakt waarbij verschillende bloedgroepen in een 
‘kaal’ gebouw ‘bij elkaar gezet’ zijn. Met veel enthousiasme maar onder zeer hoge druk is binnen 
drie jaar een organisatie tot stand gekomen. En zoals bij hardlopen veelal het geval is: je mist 
nogal het een en ander onderweg.  
 
In 2015 heeft een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hier deden 117 
medewerkers aan mee met een respons van 80%. De conclusie was op hoofdpunten als volgt: 
 
- Het Nieuwe Werken is op de juiste wijze ingevoerd 
 
- Minder binding met collega’s door het Nieuwe Werken 
 
- Veel gezondheidsklachten door werkdruk/ stress 
 
- Veel gezondheidsklachten door het gebrekkige binnenklimaat 
 
- Gezien de hoge scores op werkdruk en stress is er een hoge kans op uitval medewerkers 
 
- ICT systemen worden een ramp genoemd 
 
In 2016 heeft een verdieping plaatsgevonden op basis van voorgenoemd onderzoek. Hierbij is een 
voorstel gedaan voor de aanpak van de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De conclusie was op 
hoofdpunten als volgt: 
 
Koers & richting 
Alhoewel een basis aanwezig is, vinden veel mensen dat de visie en koers blijvend moet worden 
gecommuniceerd en uitgedragen. De vertaalslag naar de praktijk is hierbij van belang (wat wordt 
nu exact van de medewerkers verwacht en hoe moet men omgaan met bepaalde vraagstukken: 
kwantiteit of kwaliteit, uitvoering en/of kennis delen, etc. 
 
Inzicht & control 
Medewerkers missen inzicht in hoe het met de organisatie gaat en of de organisatie nog op schema 
ligt. In de wandelgangen hoort men informatie waardoor gevoel bestaat dat organisatie 
onvoldoende in control is. 
 
Cultuur & leiderschap 
Verschillende aspecten komen op dit vlak boven: acteren als één MT, afspraak = afspraak, heldere 
besluitvorming, evenwichtige houding naar opdrachtgevers, verbinding met de organisatie 
(“luisterend oor”) 
 
ICT (Zaaksysteem, overige systemen) 
Dit komt in vrijwel alle teams terug als aandachtspunt; deels als omslachtig (informatie niet / 
moeilijk te vinden, onoverzichtelijk, veel onnodige handelingen), deels door wijze van gebruik 
(kennis om systeem goed te gebruiken, “éénduidige” werkwijze, sjablonen) 
 
Het Nieuwe Werken 
Dit wordt in het algemeen als positief gezien kijkend naar flexibiliteit en autonomie. Grootste 
aandachtspunt zit bij het werken op kantoor (onrustig, luidruchtig, niet nakomen van gemaakte 
gedragsafspraken die horen bij het HNW, niet effectieve indeling van de ruimte) 
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Communicatie 
Het delen / verspreiden van informatie is een breed gedragen aandachtspunt. Het gaat zowel om 
communicatie intern als extern, waarbij kernwoorden zijn: openheid, volledigheid, richtinggevend, 
duidelijkheid en snelheid. 
 
BELANGRIJKE BEVINDING: 
Het is belangrijk om te vermelden dat binnen de gehele organisatie een grote mate van 
betrokkenheid wordt gevoeld; medewerkers vinden hun werk leuk en uitdagend, ervaren een 
sterke collegiale band waarbij men elkaar helpt en ondersteunt wanneer dit nodig is en waarderen 
de zelfstandigheid. 
 
 

 
 
 
Conclusie 
Uit de evaluatie is gebleken dat de volgende punten relevant te noemen zijn voor het nieuw te 
ontwikkelen communicatiebeleid: 
 

 Er is minder binding met collega’s door het Nieuwe Werken 
 Veel mensen vinden dat de visie en koers blijvend moet worden gecommuniceerd 
 Medewerkers missen inzicht in hoe het met de organisatie gaat  
 Het MT moet acteren als één MT  
 Het MT moet verbinding zoeken met de organisatie (‘een luisterend oor’) 
 Er is behoefte aan open en volledige communicatie  
 ICT wordt als omslachtig ervaren (veel onnodige handelingen) 
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Hoofdstuk 2 Missie en visie 

De missie en visie richt zich in dit plan uitsluitend op de interne en externe communicatie. Een missie is 
datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de 
organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Er zijn hierbij vijf verschillende elementen te 
onderscheiden: 

1. Werkterrein 
2. Bestaansrecht 
3. Betekenis voor stakeholders 
4. Normen, waarden en overtuigingen 
5. Intenties en ambities 

 
Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de 
mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is. Een visie geeft onder andere antwoord op 
de voornaamste vragen omtrent de doelstellingen, de ambities, de beleidskoers en de activiteiten 
(producten en diensten). In schema ziet dit er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De missie en visie zijn koersbepalend voor het op te stellen communicatiebeleid. De werknemer wil, 
moet en heeft er recht op te weten waarheen zijn organisatie op weg is, welke doelen zij nastreeft, 
welke diensten zij wil leveren, welke producten zij wil maken, welke interne cultuur zij wenst te 
bevorderen en hoe zij met haar klanten/opdrachtgevers wil omgaan. In dit hoofdstuk zal een voorstel 
gepresenteerd worden voor een missie en een visie. Dit vindt plaats op basis van de eerder genoemde 
onderzoeksresultaten, gerelateerd aan communicatie. 
 
Missie  

‘De RUD NHN is een sterk communicatieve en klantgerichte opdrachtnemer’. 
 
De organisatie is klantgericht en transparant naar haar opdrachtgevers toe. Tevens is de 
organisatie voor medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving waarin heldere interne 
communicatie centraal staat. De organisatie viert haar successen en eert haar bouwers.  
 
Visie  
 
‘Voor de komende drie jaar richt de organisatie zich op het helder communiceren met haar deelnemers 
en het zichtbaar maken van haar resultaten en successen’. 
 

De RUD NHN heeft zich in de eerste drie jaar met name gericht op het opzetten van een 
professionele organisatie. Een logisch gevolg is dat de organisatie in deze periode meer op 
de interne bedrijfsprocessen georiënteerd was. Deze verdienen blijvend aandacht. Maar het 
is tijd voor een volgende stap: heldere werkvloer communicatie met de opdrachtgevers en 
het profileren van de RUD NHN. Relatie- en verwachtingsmanagement staan centraal. 
Daarnaast communiceert de organisatie nadrukkelijk de resultaten en successen naar haar 
doelgroepen, zowel intern als extern. Kortom, de RUD NHN maakt haar werk zichtbaar voor 
iedereen. 
 

 
Missie 

 
Visie Beleid Strategie Uitvoering 
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Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden  
 
Helderheid van binnen naar buiten 
De Regionale Uitvoeringsdienst NHN communiceert met verschillende doelgroepen zoals ondernemers, 
inwoners, opdrachtgevers, bestuurders en pers. Voor een effectieve communicatie is het noodzakelijk 
dat de RUD NHN afstemt op haar doelgroepen. De RUD NHN zal zich daarom op vele manieren 
presenteren, afgestemd op de desbetreffende doelgroep. Bij presenteren gaat het niet alleen om visuele 
of schriftelijke aspecten zoals de website, de bedrijfsfilm, het visitekaartje of de kleur van de 
bedrijfsauto. Ook het aannemen van de telefoon, het directe contact met klanten of het geven van een 
presentatie is een manier waarop kennismaking plaatsvindt met de organisatie. Al deze vormen hebben 
betrekking op de externe communicatie en kan grote invloed uitoefenen op de beeldvorming bij de 
‘klanten’ van de RUD NHN.  
 
Naast de externe communicatie speelt de interne communicatie een belangrijke rol. De medewerkers 
van de RUD NHN spelen een cruciale rol in het succes van de communicatie. Het gedrag en de 
communicatieve vaardigheden van een medewerker is bepalend. De interne communicatie richt zich 
daarom op de volgende functies: 
 

1. Medewerkers faciliteren dat zij hun werk kunnen doen. 
2. Gebruik maken van aanwezige kennis. Centraal hierbij staan het faciliteren en bevorderen van 

kennisdelen. 
3. Bijdragen aan en vergroten van communicatief vermogen en communicatie bewustzijn van 

management en medewerkers. 
4. Motiveren van medewerkers. 
5. Sturing geven aan de organisatie.  
6. Bevorderen van het delen van kernwaarden en gedragskader. 

 
Daarbij gaat het om bijvoorbeeld training en coaching, een helder communicatieprotocol, een leidraad 
projectmatig werken, intranet, personeelsbijeenkomsten en personeelsuitjes. Maar ook minder voor de 
hand liggende zaken hebben invloed op de interne communicatie. Zo hebben het wel of niet vieren van 
verjaardagen of organisatiesuccessen invloed op de interne communicatie. De interne communicatie is 
in die zin onlosmakelijk verbonden met de organisatiecultuur.  
 
Gesteld kan worden dat de interne communicatie direct invloed heeft op de externe communicatie. Als 
de interne communicatie in een organisatie gebrekkig is of als medewerkers tegengesteld handelen aan 
de uitgedragen RUD-waarden en -werkwijze, faalt ook de externe communicatie. Een heldere en 
effectieve interne communicatie, gebaseerd op een gedeelde organisatiecultuur met daarbij behorende 
waarden, is daarom een voorwaarde voor het welslagen van de externe beeldvorming: helderheid van 
binnen naar buiten.  
 
 
Bedrijfsprincipes  
Het communicatiebeleid 2018-2021 ondersteunt de geformuleerde missie en visie. Maar daarnaast is de 
communicatie gericht op het ondersteunen van de bedrijfsvoering zodat de (milieu)-taken 
professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitgevoerd kunnen worden. Hierbij zijn de 
organisatieprincipes (zoals geformuleerd in het bedrijfsplan RUD NHN 2013-2017) belangrijke 
randvoorwaarden: klantfocus, kostenefficiënte condities, Het Nieuwe Werken, adequate ondersteuning 
en bedrijfsmatig werken. Het communicatiebeleid heeft zich hier de afgelopen drie jaar op gericht. Bij 
de nieuwe missie en visie zal blijvend aandacht aan deze principes gegeven worden.  
 
Principe 1: Klantfocus 
De RUD NHN bestaat bij de gratie van haar opdrachtgevers. De opdrachtgevers c.q. deelnemende 
partijen bepalen de kaders waarbinnen de RUD werkt. Met andere woorden: de opdrachtgever staat 
centraal. Daarmee definiëren we opdrachtgevers vanuit de RUD-optiek als klanten. Dit betekent dat de 
voorkant (‘relatie/contact met opdrachtgevers) klantgericht en waar mogelijk flexibel is, de achterkant 
(werkprocessen in de RUD NHN) is strak en geüniformeerd. De opdrachtgevers en de RUD NHN kunnen 
afspraken maken over de fysieke aanwezigheid van RUD-medewerkers in de gemeentehuizen 
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(bijvoorbeeld in het Klantcontactcentrum) en over rayongericht werken waarbij medewerkers voor een 
bepaalde periode in een regio werken en bekend zijn met de problematiek en de collega's waar ze mee 
samenwerken. 
 

 
Principe 2: Kostenefficiënte condities 
De centrale opgave voor de RUD NHN is het realiseren van efficiëntie in combinatie met kwaliteit en 
professionaliteit. Dit vereist voor de inrichting van de RUD-organisatie enkele belangrijke condities om 
deze efficiëntie ook te kunnen realiseren. 
 

o Stroomlijnen van de RUD-taakuitvoering in relatie tot de Wabo-processen van de 
opdrachtgevers en in relatie tot de (keten)partners (Openbaar Ministerie/FP, Politie, 
Waterschap, Veiligheidsregio) in het veld. 

o Uniformeren van de RUD-werkprocessen en werkwijzen zodat standaardisatie ontstaat. 
o Zaakgericht en digitaal werken waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak 

sneller kan worden afgehandeld en de status altijd inzichtelijk is. 
o Innovatie in taakuitvoering, werkprocessen, informatieprocessen en ondersteunende 

instrumenten. 
 
 

 
 
Principe 3: Het Nieuwe Werken 
De RUD NHN werkt plaats- en tijdonafhankelijk in lijn met Het Nieuwe Werken. Deze ambitie stelt eisen 
aan de manier van aansturing (op prestaties en resultaten), de informatiestructuur (toegang tot 
informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen), de cultuur (medewerkers), huisvesting en 
investering (financieel). Door op een nieuwe manier te werken kan de RUD NHN het werk professioneler 
en op termijn efficiënter uitvoeren. Daarbij wordt uitgegaan van één centrale huisvesting waar men als 
medewerker voor een deel van de week op terugvalt, met daarnaast de mogelijkheid van thuiswerken 
en van aanlandingsplekken (principe van ‘deelstoel’) bij opdrachtgevers. 
 
 

 
Het communicatiebeleid is gericht op klantcommunicatie. Hierbij staan de opdrachtgevers van de 

RUD NHN centraal: gemeenten en provincie. Er zal met name aandacht zijn voor de juiste 
klantgerichte communicatiemix afgestemd op de ambtenaren van de opdrachtgevers. De 

communicatie op werkvloerniveau vormt een belangrijke prioriteit in het communicatiebeleid. Dit 
kan variëren van bijvoorbeeld digitale dienstverlening via de website (track and trace), 

presentaties, projectmatig werken tot interpersoonlijke contacten en correspondentie. Naast de 
kwaliteit van onze dienstverlening is tijdige en heldere communicatie bepalend voor de 

tevredenheid van de opdrachtgevers. 

 
 
 

Het communicatiebeleid is gericht op het kosten-efficiënt ontwikkelen en inzetten van 
communicatiemiddelen. Enerzijds  door met name gebruik te maken van digitale media en 
anderzijds door de ondersteuning van medewerkers bij het gebruik maken van het eigen 

communicatief vermogen. 
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Principe 4: Adequate ondersteuning 
Naast de uitvoeringstaken is het van belang dat de ondersteunende functies adequaat zijn ingericht. De 
PIOFACH-taken (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en 
Huisvesting)  moeten professioneel en efficiënt worden ingericht.  
 
 

 
Principe 5: Bedrijfsmatig werken 
Voor de invulling van bedrijfsmatig werken hanteert de RUD NHN twee belangrijke pijlers. Ten eerste, 
adequate managementinformatie. Deze informatie bestaat uit kritische prestatie indicatoren (KPI’s), 
kwaliteitseisen en kengetallen e.d. en dient een strikte interne sturing in de bedrijfsvoering. Ten tweede 
organisatieflexibiliteit. De RUD NHN dient als organisatie flexibel te kunnen opereren om 
schommelingen in de opdrachten te kunnen opvangen. 
 
 

 

 
 
 

Het communicatiebeleid is gericht op de ondersteuning van Het Nieuwe Werken. Hierbij ligt de 
focus op de gewenste cultuur en de onderlinge samenwerking om Het Nieuwe Werken succesvol te 

laten verlopen. De directeur en managers spelen hierbij een sleutelrol. 

 
 
 

Het communicatiebeleid is gericht op het professioneel en efficiënt organiseren van de 
communicatie voor de RUD NHN. Het beleid dient als basis en borging van een kwalitatief 
hoogwaardige uitvoering van de communicatie, die in lijn is met de missie en visie van de 

organisatie. 

 
 
 

Het communicatiebeleid is gericht op heldere managementcommunicatie. De communicatie biedt 
ondersteuning bij presentaties, redactie en vormgeving van managementinformatie. Het 
management betrekt communicatie actief bij de kwaliteit om effectiviteit van de interne 

communicatie te borgen. 
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Hoofdstuk 4 Communicatiestrategie  
 
 
Communicatiedoelgroepen intern en extern 
Bij de interne en externe communicatie richt de RUD NHN  zich op diverse doelgroepen. In onderstaand 
model wordt dit inzichtelijk gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openbaar Ministerie     Ministeries/ Justitie/I&M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Handhavingspartners                 IPO 

     MEDIA        
Milieu-organisaties                                           VNG 

 
 
       
                                         
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  Bedrijven                       Inwoners 

 
Medewerkers Regionale 

Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 

+ 
Opdrachtgevers 
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Communicatiedoelen 2018-2021 
 
Kernboodschap 
De kernboodschap van de RUD NHN is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het 
bedrijfsplan 2014-2017;  
 
De RUD NHN is een no-nonsense uitvoeringsorganisatie. Een praktische aanpak en eenduidigheid in 
haar werkprocessen staan centraal. De RUD NHN is klantgericht en transparant naar haar 
opdrachtgevers toe. Voor medewerkers is de organisatie een aantrekkelijke werkomgeving waar 
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling worden gestimuleerd.  
 
De kernboodschap vormt de basis voor alle communicatie-activiteiten en –uitingen. Op deze manier 
levert het een bijdrage aan de identiteit van de RUD NHN.  
 
Communicatiedoelen 
Om de missie en visie 2018-2021 van de RUD NHN te realiseren is daarnaast een aantal 
communicatiedoelen te formuleren voor de periode van 2018-2021: 
 

1. Het verstevigen en intensiveren van de werkvloercommunicatie met de opdrachtgevers. De 
communicatielijnen tussen de ambtenaren van de RUD NHN en de aangesloten gemeenten en 
provincie, zijn helder en geborgd. Verwachtingsmanagement speelt hierbij een centrale rol.  

 
2. Het vergroten van de bekendheid van de RUD NHN. De organisatie vergroot de kennis bij haar 

doelgroepen ten aanzien van haar producten en diensten.  
 

3. Het profileren van de RUD NHN door het helder communiceren van haar resultaten en 
successen. 

 
4. Het verbinden van de RUD NHN medewerkers onderling en met het RUD NHN management.  

 
5. Het communicatief ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen waaronder de Omgevingswet.  

 
6. Optimaliseren digitale dienstverlening. 

Het gemak en de snelheid in dienstverlening voor de inwoners en ondernemers in het RUD NHN 
werkgebied verhogen.  

 
 
 
Communicatiestrategie 2018-2021 
Voor elke communicatiedoelstelling hanteert de RUD NHN een communicatiestrategie. In de periode van 
2018-2021 willen we de volgende strategieën met bijbehorende middelen inzetten om de doelen te 
behalen. 
 

1. Werkvloercommunicatie  
 
Strategie 
De klantbewustheid van de RUD NHN medewerker verhogen. Effectief communiceren en 
verwachtingsmanagement als competenties ontwikkelen. 
 
Middelen  
Training klantgericht werken en Customer Relationship Managementtraject (in te zetten als een 
organisatiebrede bedrijfsstrategie) met bijbehorend CRM-software pakket. RUD NHN extranet. 
 
Borging kwaliteit 
Ontwikkeling en vastlegging van CRM als bedrijfsstrategie. Analyse en jaarlijkse evaluatie 
communicatie klanten (zoals het OGON). Jaarlijkse evaluatie medewerker door manager als 
onderdeel van functioneringsgesprek. Aanschaffen van een CRM-softwarepakket waarin 
klantgegevens direct beschikbaar zijn.  
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2. Bekendheid met producten diensten 
 
Strategie 
De RUD NHN wil naast haar bestaande communicatiekanalen nieuwe kanalen benutten om de 
verschillende doelgroepen te bereiken. Zij wil producten en diensten meer zichtbaar en 
begrijpelijk onder de aandacht van haar doelgroepen brengen. We leven in een beeldcultuur 
waarbij beeld een integraal onderdeel vormt van de rest van de communicatiemix. Als mensen 
op zoek gaan naar informatie, dan moet het zo eenvoudig en zo snel mogelijk te vinden zijn en 
in hapklare brokken worden gepresenteerd. Dat betekent dat je moet laten zien wat je bedoelt 
in plaats van erover te vertellen. Bij het bieden van informatieve video’s is het van belang geen 
ingesproken brochure te maken met pratende koppen. Laat alles wat je kunt laten zien ook 
daadwerkelijk zien. Zaken die je dus kunt uitbeelden zonder woorden, moet je dan filmen in 
plaats van vertellen, ook wel bekend als het fenomeen showing versus telling. De RUD NHN 
streeft naar, met name bij meer complexe materie, het visualiseren van haar producten en 
diensten.  
 
 
Middelen  
Online en offline beschikbare videofilms geschikt voor computer, tablet en smartphone. Een 
RUD NHN YouTube kanaal. Video embedding op de RUD NHN website. Video toolkit voor 
presentaties door medewerkers op locatie.  
 
Borging kwaliteit 
Videofilms geschoten en gemonteerd door professionele filmmaker. Gebruik maken van 
herkenbare RUD NHN leader (muziek) en storyboard (script). Maximale efficiency door gebruik 
te maken van een vast te ontwikkelen RUD NHN format. Direct evaluatie met doelgroep na 
tonen van een bedrijfsvideo (kwaliteitsmeting). 
  

 
3. Profilering 

 
Strategie 
De RUD NHN zet sociale media in om haar resultaten en successen te communiceren. Maar ook 
zich te profileren als kenniscentrum.  
 
Middelen  
Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. Lezingen georganiseerd in het RUD NHN kantoor. 
Daarnaast worden de bestaande communicatiekanalen benut zoals nieuwsbrieven, 
persberichten en website. 
 
Borging Kwaliteit 
Opleiden en aanstellen van social media expert. Social mediabeleid met bijbehorende strategie 
en doel opstellen. Jaarprogramma opstellen voor te houden lezingen. 
 

 
4. Verbinding 

 
Strategie  
Het faciliteren van een digitale ontmoetingsplaats voor medewerkers en management/ 
directeur. Waar kennis, projecten, successen maar ook lief en leed wordt gedeeld. Centraal 
staat hierbij Samen werken. Het management/ directeur hanteren het Social intranet als een 
management communicatietool. 
 
Middelen 
Social intranet met opties voor onder andere chatten, personenindex en het opzetten van 
workflows. 
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Borging kwaliteit 
Training medewerker gebruik Social intranet. Digitale handleiding in woord en video voor het 
gebruik van het Social intranet. Leidraad Communicatie voor het managementteam 
 

 
5. Nieuwe ontwikkelingen  

 
Strategie  
Met de Omgevingswet wordt een volgende belangrijke stap te zetten in de herziening van de 
regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet worden 26 wetten 
samengevoegd waaronder de Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en de WABO. Voor de 
RUD NHN is de Omgevingswet van cruciaal belang. Bijna alle taken die tot onze corebusiness 
behoren – te weten de producten uit het basistakenpakket die wettelijk verplicht zijn 
ondergebracht bij de omgevingsdiensten - hebben straks een wettelijke basis in de 
Omgevingswet. 
 
De RUD NHN zal op de Omgevingswet voorbereid zijn om ook in de toekomst het 
basistakenpakket, overige Wabo-taken en de verzoektaken goed uit te kunnen voeren en de 
deelnemers in de GR te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet. De 
deskundigheid wordt vergroot en kennis gebundeld. Communicatie is een vast onderdeel in het 
te volgen traject dat van 2017-2019 loopt.  
 
Middelen  
(Digitale) nieuwsbrief, Bijeenkomst(en)/Presentatie(s) Omgevingswet, Intranet/Extranet, 
Persberichten, Website(s), Informeel ontmoeten en delen. 
 
Borging kwaliteit 
De inzet van communicatie is op projectmatig niveau geborgd in het plan ‘Projectplan 
omgevingswet’.  

 
 
 

6. Digitale dienstverlening  
 
Strategie  
De RUD NHN streeft er naar om zoveel mogelijk digitaal naar en met de verschillende 
doelgroepen te communiceren. Niet alleen in aansluiting op het hedendaagse 
communicatiegedrag (gemak en snelheid) maar ook uit milieu- en kostenoverweging.  
 
Middelen  
Internetkassa, Digitale handtekening (bijvoorbeeld DigiD), Workflow (status volgen producten 
en diensten), RUD NHN website en digitale multimedia (integratie tekst, beeld en video) 
brochures en rapporten. 
 
Borging kwaliteit  
Multidisciplinair plan van aanpak ICT en Communicatie.  

 
 
 
Lijncommunicatie1  
Goed functionerende lijncommunicatie bespaart tijd en geld. De inzet van aanvullende 
communicatiemiddelen wordt hiermee tot een minimum beperkt. De interne communicatie omvat alle 
formele en informele communicatiestromen die in een organisatie aanwezig zijn of aanwezig zouden 
moeten zijn om op gestructureerde wijze informatie uit te wisselen. Interne communicatie kan dan ook 

                                                   
1 Lijncommunicatie betreft de functie van leidinggevenden in het doorgeven van informatie, zowel top-down als 

bottom-up, en in het verzorgen van interactie. Dit heeft als gevolg dat de primaire doelen van communicatie (gericht 
op productiviteit) alsmede de secundaire doelen van communicatie (gericht op het sociale kapitaal van de organisatie) 

worden bereikt. 
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geen taak zijn van alleen Team Communicatie, maar is een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. 
De communicatie is gericht op de ondersteuning van het management om tot een efficiënte 
overlegstructuur en optimale kennisdeling (zoals intranet) te komen. 
 
Het is zowel een managementtaak als een taak van iedere medewerker om informatie uit hogere en 
lagere overlegvormen met elkaar uit te wisselen, conform de vastgelegde communicatielijnen.  
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Hoofdstuk 5 Activiteiten en Begroting 
De strategische projectenkalender geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten voor de periode 
van 2018-2021. De kalender geeft uitvoering aan het Masterplan Communicatie 2018-2021 RUD NHN. 
De activiteiten zijn in zes hoofdcategorieën ingedeeld conform de communicatiedoelen; 
Werkvloercommunicatie, Bekendheid, Profilering, Verbinding, Nieuwe ontwikkelingen en Digitale 
dienstverlening. De gehanteerde code zal als referentie dienen in later op te stellen communicatie- 
projectplannen. 
 

 

Strategische Projectenkalender 2018-2021 

            
Doelen Code Project  Periode  Uren  
Werkvloer  W1 Informatiebeveiligingsbewustwording 

Jaarlijks 120 uur 

2018-2021 360 

 W2 Digitale vaardigheid gebruikers  
Jaarlijks 120 uur 

2018-2021 360 

 W3 Training klantgericht werken 2018   80 

 W4 Training effectief communiceren 2018   80 

 W5 Communicatie 

tevredenheidsonderzoek klant 
Jaarlijks  

2018-2021   80 

 W6 CRM-software module + 
implementatie* 

2018-2021 500 

 W7 RUD NHN extranet + 
implementatie 

2018-2021 500 

     

Bekendheid B1 Bedrijfsvideo’s vakgebieden, 
producten en diensten 

2018-2020 500 

 B2 Multimedia brochures inwoners en 
ondernemers  

2018 160  

 B3 Social media inzet bedrijfsvideo’s 2018-2020 150 

 B4 Video toolkit 2018-2020   80 

     

Profilering P1 Social media strategisch plan 2018  

 P2 Jaarplan lezingen + organisatie 

Jaarlijks 2 maal 

2018-2021 80 

 P3 Opleiding social media Team 

Communicatie  

2018 24 

 P4 RUD NHN nieuwsbrief + 

nieuwsbriefredactie 
Jaarlijks 3 maal 

2018-2021 250 

     

Verbinding V1 Social intranet  2018-2021  

  V2 Training medewerkers Social intranet  2018 80 

 V3 MT Communicatie leidraad 2018 80 

     

Ontwikkelingen O1 Omgevingswet  2018 200 

  Omgevingswet  2019 250 

 O2 Takendiscussie 2018-2021 pm 

 O3 Output financiering  2018-2021 pm 

     

     

Dienstverlening D1 Multimedia ontwerp rapporten 

financiën 

2018 150 

 D2 Multimedia ontwerp jaarverslag 2018 150 

 D3 DigiD eenmalige kosten 2018-2019  

  DigiD jaarlijkse kosten  2018-2021  

  DigiD jaarlijkse audits 2018-2021  
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Communicatie-
adviseur  

 Ondersteuning uitvoering Masterplan 
Communicatie 2018-2021  

Periode: 2 jaar 

2018-2020  

TOTAAL                              4.122 

 
 

De uitvoering van de Strategische Projectenkalender 2018-2021 zal uit bestaande middelen bekostigd worden. De 
totaalkosten voor deze periode bedragen € 225.000.  

 

 

Kosten Strategische Projectenkalender 2018-2021 

 
2018 2019 2020 Totaalkosten 

€ 75.000 € 75.000 € 75.000 € 225.000 

 

 

 


