Waarover gaat een communicatieplan?
In een communicatieplan worden negen stappen beschreven die een organisatie zet om haar
doelstellingen te realiseren. Deze worden onderstaand beknopt beschreven, met telkens in
een kader de belangrijkste uit te voeren activiteiten. In volgorde:
1. Analyse en onderzoek
Met als belangrijkste kernvragen bijvoorbeeld:
• Wat is het beleid? Wat wil de organisatie de komende jaren bereiken?
• Bij welke doelgroepen wil de organisatie dit realiseren?
• Hoe zijn de doelgroepen gesegmenteerd, of welke deelgroepen kunnen worden
onderscheiden?
• Wat zijn de belangrijkste kenmerken (inclusief wensen en behoeften) van de
verschillende doelgroepen?
• Wat is de Unique Selling Proposition, oftewel waarin wil de organisatie
onderscheidend zijn?
• Wat zijn de identiteit en de gewenste positionering en het voorgestane imago van
de organisatie?
• Hoe zijn andere, concurrerende organisaties gepositioneerd? Welke imago’s
hebben andere relevante organisaties?
• Analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen: in welk krachtenveld
komt de organisatie terecht? Voor welke uitdagingen plaatst dit de organisatie?
1. Uitvoeren interne en externe analyse (vooral verdere uitwerking en
segmentatie doelgroepen en informatieverzameling doelgroepen; in kaart
brengen positioneringen collega- of concurrerende organisaties);
2. Conclusies formuleren sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen;
3. Formulering gewenste positionering en imago;
4. Indicatie omvang van voor communicatie beschikbaar budget;
2. Doelgroepen
Wat worden de interne en externe doelgroepen van het communicatieplan?
Doelgroepen kies je. Publieksgroepen heb je. Organisaties kiezen er voor om al dan
niet wat te willen met verschillende publieksgroepen.
5. Volledig overzicht van interne en externe doelgroepen opstellen;
6. Belang en kwaliteit benoemen van de huidige- en gewenste relaties met deze
doelgroepen;
3. Doelstellingen
Doelgericht communiceren vereist dat vooraf concrete doelstellingen worden
geformuleerd. En dit per doelgroep! Dus; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdsgebonden. Communicatiedoelstellingen betreffen veranderingen
in:
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•
•
•

Kennis – wat willen wij dat elke doelgroep weet?
Houding – welke houding (standpunten, gevoelens) willen wij bevorderen bij onze
doelgroepen?
Gedrag – wat willen wij dat onze doelgroepen doen?
7. Formuleren over all strategische communicatiedoelstelling van de organisatie;
8. Benoemen van communicatiedoelstellingen pér doelgroep op de niveaus
kennis, houding en gedrag;

4. Strategie
De communicatiestrategie is een beschrijving van de globale keuzes die bepalend
zijn bij de inhoud en het vormgeven van de communicatie.
• Welke aanpak kan de organisatie volgen om de doelstellingen te realiseren?
• Welke keuzes maakt de organisatie uit alle mogelijke strategische opties?
• De strategie geeft ook de globale route (bijvoorbeeld wel of niet adverteren)
aan die de organisatie wil volgen. Beschreven worden ook welke
communicatiemiddelen worden gebruikt om de doelstellingen te bereiken en
op welke wijze doelgroepen worden tegemoet getreden (sfeer en
bejegening).
9. Uitwerken van de communicatiestrategie;
10. Gewenste positionering en imago concreet uitwerken;
11. Te communiceren voordelen en kenmerken benoemen;
12. Samengevat overzicht van middelen per doelstelling en per doelgroep
opstellen;
5. Boodschap
• Wat willen we de geselecteerde doelgroepen laten weten? Wat is de informatie
die wordt overgedragen? Met welke relevante verschillen per doelgroep? Met als
belangrijke aandachtspunten:
• Wat is essentieel en onderscheidend?
• Hoe zorgen we voor een goede dosering (niet te veel – niet te weinig) van de
informatie?
• Op welke (opleidings)niveau’s spreken we de doelgroepen aan?
• Op welke manier ondersteunen wij met ons dagelijkse ‘doen en laten’ de
boodschap van de communicatie?
13. Uitwerken van de boodschap, daar waar nodig per doelgroep en per
communicatiemiddel;
14. Uitwerken van een pay off, of slogan;
15. Opstellen ‘do’s en dont’s’ van medewerk(st)ers in de dienstverlening van de
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organisatie (top down én bottom up );
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Top down wordt aangereikt wat de gewenste positionering en het voorgestane imago zijn. Hierbij worden
suggesties gegeven voor ondersteunend doen en laten (welk kennen, kunnen en willen is nodig?). Het management
neemt het voortouw door eerst ‘do’s en dont’s voor zichzelf te formuleren. Deze worden gecommuniceerd binnen de
organisatie. Daarna wordt in werkoverleg bottom up door alle medewerk(st)ers geïnventariseerd wat de voor hen
geldende do’s en dont’s dienen te zijn. Dit laatste rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de
specifieke contacten met de doelgroepen.
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6. Middelen
Kernvraag: Met welke middelen bereiken we, betaalbaar en daadwerkelijk de
geselecteerde doelgroepen? De middelen krijgen vorm op drie niveau’:
• Het niveau van de corporate communicatie, voor de organisatie als geheel,
dat gericht is op het realiseren van een gewenste positionering en imago;
• Het niveau van de marketing communicatie dat gericht is op het overtuigen
en activeren van doelgroepen. Het gaat er hier vooral om doelgroepen te
bewegen om toch vooral gebruik te maken van de aangeboden diensten.
• Het derde niveau, tot slot, is dat van de service communicatie. Dit betreft alle
– vooral persoonlijke - communicatie van medewerk(st)ers van de organisatie
met de gebruikers: cliënten, klanten, opdrachtgevers, of hoe ze dan ook
genoemd mogen worden. Schematisch:

7. Planning en organisatie
Natuurlijk hoort in een communicatieplan een planning thuis. Daarnaast dienen
afspraken te worden gemaakt over de uitvoering. Wie is de voortrekker of regisseur?
Van welke medewerk(st)ers worden welke bijdragen verwacht?
16. Uitwerken afspraken rondom regie en realisatie communicatieplan;
17. Opstellen van een gedetailleerde planning;
18. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden intern communiceren;
8. Budget
Welke investeringen zijn nodig om het communicatieplan te verwezenlijken? Dit
betreft in de allereerste plaats ‘geld’, maar ook de tijdsinvestering die wordt gevraagd
van bijvoorbeeld teamleden.
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19. Gedetailleerde begroting uitwerken;
20. Timemanagement organiseren (er voor zorgdragen dat al diegenen die tijd
dienen te investeren in de realisatie, dit ook kunnen en willen);
9. Evaluatie
De voortgang en resultaten van een communicatieplan worden regelmatig onder de
loep gelegd. Jaarlijks wordt in beeld gebracht wat de effecten zijn en welke
aanpassingen eventueel nodig zijn.
21. Uitwerking van de wijze en tijdstippen waarop wordt geëvalueerd;
22. Procedurele afspraken maken over de wijze waarop eventuele bijstellingen
van het communicatieplan worden gerealiseerd;
23. Beschrijven van de wijze waarop de evaluatieresultaten worden
gecommuniceerd met betrokkenen.
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