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Waarom dit onderzoek? 
 
In de praktijk zie ik veel verschillen in hoe gemeenten hun communicatiefunctie hebben 
georganiseerd. Ik was al een tijd heel nieuwsgierig hoe dat landschap er nu echt uitziet. Ik kon 
daarover geen cijfers vinden en voerde daarom dit onderzoek uit. In deze rapportage vind je de 
volledige resultaten. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 20 februari en 1 april 2019. Aan het onderzoek deden in 
totaal 154 van de 355 gemeenten mee. Een fantastisch resultaat, waarvoor ik alle respondenten 
hartelijk wil bedanken! 
 
Met de resultaten hoop ik dat we met elkaar de discussie over ‘de ideale organisatie van de 
communicatieafdeling’ veel beter kunnen voeren. Niet omdat er een ‘one size fits all’-oplossing 
zou zijn, maar wel omdat we dan beter inzicht hebben in hoe gemeenten hun 
communicatiefunctie organiseren en welke bewegingen en overwegingen we daarin zien.  
 
Op basis van de kwantitatieve benchmark wil ik graag een verdiepend kwalitatief onderzoek doen 
om  te onderzoeken of er een relatie is tussen de formele plaats van Communicatie in de 
organisatie en de positie die het team heeft. Veel respondenten hebben aangegeven dat ik hen 
daarvoor mag benaderen. Dus wordt vervolgd! 
 
 
 
Renata Verloop 
 
PS: Citeren uit dit onderzoek mag, mits beperkt en je deze link naar de oorspronkelijke online 
publicatie opneemt (https://www.renataverloop.nl/organisatie-communicatie-gemeenten-2019) - 
uiteraard met bronvermelding van Renata Verloop Advies & Management. 
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Representatief onderzoek onder 154 gemeenten 
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 20 februari en 1 april 2019. Aan dit onderzoek deden in 
totaal 154 gemeenten mee. Dat is 43,4% van het totaal aantal gemeenten in Nederland.  1

Zowel kleine als grote en middelgrote gemeenten vulden de vragenlijst in: 
 

 
 
 

 

  

1 Volgens het CBS zijn er in 2019 in totaal 355 gemeenten. Het aantal ingevulde vragenlijsten was 
153. Daarvan zijn eerst de doublures verwijderd van gemeenten die de vragenlijst vaker dan 1 keer 
hebben ingevuld. De overgebleven 146 vragenlijsten hebben betrekking op 154 gemeenten, omdat 
vier van de respondenten met hun team Communicatie vanuit een gezamenlijke dienst (shared 
service centre) werken voor meerdere gemeenten.  
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Aantal fte’s voor Communicatie gerelateerd aan 
omvang gemeente 
 
Gemeenten < 25.000 inwoners 

Kleine gemeenten hebben minder dan 5 fte voor Communicatie. Iets minder dan de helft 
daarvan heeft er minder dan 3.  
 

 
 
Een gemeente heeft ingevuld 5-10 medewerkers te hebben, maar dat is waarschijnlijk de 

totale afdeling waar Communicatie onderdeel van uitmaakt. 
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Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners 

Ruim de helft van deze gemeenten heeft 3 tot 5 fte voor Communicatie. Ruim eenderde 
heeft 5 tot 10 fte’s ter beschikking. En een klein deel moet het doen met minder dan 3 fte. 
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Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners 

Bijna driekwart van deze gemeenten heeft 5 tot 10 fte voor Communicatie. Ongeveer 
eenvijfde zit wat ruimer in het jasje met 10 tot 15 fte. Er is 1 deelnemende gemeente die 15 
tot 25 fte heeft en eentje die het met 3 tot 5 mensen moet doen. 
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Gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners 

Ruim de helft van deze gemeenten heeft 15 tot 25 fte voor Communicatie. Ongeveer 
eenvijfde heeft minder dan 15 fte en bijna eenderde meer dan 25 fte. 
 

 
 

Gemeenten met meer dan 300.000 inwoners 

Er zijn vier grote gemeenten die aan het onderzoek meededen en zij hebben allemaal meer 
dan 25 fte voor Communicatie. 
 
Shared service die werkt voor meerdere gemeenten 

Voor vier respondenten geldt dat het team Communicatie onderdeel is van een gezamenlijke 
dienst (shared service centre) die werkt voor meerdere gemeenten. De omvang van deze 
teams varieert van 5 tot 10 fte tot meer dan 25 fte. Dat heeft ook alles te maken met het 
aantal gemeenten dat zij bedienen. 
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Welke rollen vervult het team Communicatie in de 
organisatie? 
 
De zes rollen waar in het onderzoek naar is gevraagd zijn door Eric Goubin beschreven in 
het rapport 'De Nieuwe Communicatiedienst' (bron ). Uit het onderzoek blijkt dat veel van 
deze rollen volgens de respondenten ook daadwerkelijk worden vervuld, waarbij die van 
‘realisator’ het meest en die van ‘bruggenbouwer’ het minst. 
 

 
 
Toelichting rollen: 
 

● Strateeg 
De communicatieafdeling is strategische gesprekspartner van bestuur en 
management: ze bepaalt hoe communicatie helpt om de organisatiedoelen te 
bereiken, en wat daarvoor prioritair moet gebeuren.  

● Observator 
De communicatieafdeling ontwikkelt een venster op de wereld: ze monitoren in pers, 
online en offline omgevingen wat speelt in de samenleving, op de eigen 
werkterreinen, bij de doelgroepen. 

● Bruggenbouwer 
De communicatieafdeling verbindt de binnen- en de buitenwereld en is zo 
gangmaker en hoeder van dialoog en co-creatie.  
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● Coach 
De communicatieafdeling is coach van medewerkers. Ze helpt de organisatie en haar 
medewerkers om overal te velde hun eigen communicatierol op te nemen. 

● Realisator 
De communicatieafdeling maakt communicatieproducten of faciliteert anderen in de 
organisatie om dit doel- en doelgroepgericht en kwaliteitsvol te (laten) doen. 

● Coördinator van corporate communicatie 
De communicatieafdeling vertaalt missie en visie van de organisatie naar een 
merkbeleid en passende huisstijl, en maakt werk van de corporate 
communicatiekanalen.  

 

Heeft jouw organisatie een duidelijke visie op 
communicatie? 
 
Bijna de helft van de gemeenten heeft een duidelijke visie op communicatie. Bijna eenderde 
heeft die niet, maar is daar wel mee bezig. Een klein deel (11,6%)  heeft wel een visie op 
communicatie, maar geeft aan dat deze verouderd is. Slechts een klein deel (6,2%) geeft 
aan dat er helemaal geen visie is op communicatie. 
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Welke formele plaats in de organisatie heeft het 
team Communicatie? 
 
De formele plaats van Communicatie in de organisatie verschilt nogal. Bij een op de drie 
gemeenten is dat Bedrijfsvoering. Andere plaatsen die veel voorkomen zijn Dienstverlening 
(15,1%), Concernstaf (13%) en Bestuursondersteuning (11,6%).  
 
Een klein deel van de gemeenten (6,2%) geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is, 
omdat de organisatie een netwerkorganisatie is. 
 

 
 
 
Bij de categorie ‘anders’ (N = 16) wordt een aantal keren afdeling ‘Advies’ genoemd, maar in 
meerdere varianten: Advies, Advies en ondersteuning, Ontwikkeling en Advies, Advies en 
Bedrijfsvoering, Advies & Financiën en Organisatieadvies. Andere afdelingen die worden 
genoemd zijn: Afdeling Samenleving, Beleid en strategie, Algemene Zaken, Beleid en regie, 
Publiekszaken en Publieksplein. Bij een gemeente valt Communicatie rechtstreeks onder de 
gemeentesecretaris, bij een andere onder de directie. 
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Wordt een andere formele plaats overwogen? 
 
In bijna 70% van de gevallen wordt ook geen andere plek overwogen. Bij 16% van de 
gemeenten wordt dit overwogen (14,4% van de respondenten geeft aan dit niet te weten). Er 
zijn 24 respondenten die een toelichting geven op deze vraag. Daarin zijn een paar 
richtingen te zien (uiteraard alleen indicatief, gezien het aantal respondenten op deze 
vraag): 
 

● Bestuur en directie willen Communicatie ‘dichterbij’ hebben in de concernstaf of 
direct onder de gemeentesecretaris 

● Communicatie beweegt richting Bedrijfsvoering 
● Communicatie beweegt richting Dienstverlening 

 
Er is zelfs een gemeente die overweegt om Communicatie geheel uit te besteden, omdat de 
gemeente alleen nog een regiefunctie wil hebben.  
Deze toelichting van een van de respondenten illustreert goed waarom de formele 
organisatie van het team Communicatie zo’n divers beeld geeft:  
 

“Het is een continue zoektocht in het krachtenveld van bestuursondersteuning, 

dienstverlening, bestuurs- en organisatiestaf etcetera.” 

 
Ook merkt een respondent op:  
 

“Structuur (het harkje) is minder belangrijk dan organisatie (de mensen, het doen).” 
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Is Communicatie onderdeel van een groter team 
met andere disciplines? 
 
Meer dan de helft van teams (54,1%) is een ‘zelfstandig’ team Communicatie. Vier op de 
tien teams maakt deel uit van een groter team met andere disciplines: 
 

 
 

Als Communicatie onderdeel is van een groter 
team met meerdere disciplines, welke zijn dat 
dan? 
 
Deze vraag is door 70 respondenten beantwoord en levert een zeer divers beeld op (dat ook 
niet in een afbeelding is te vatten), dat varieert van wijkregie tot toerisme en 
rampenbestrijding. 
 
De meest genoemde combinatie is die met een of meerdere van de klassieke staffuncties, 
waarbij met name de combinatie met Juridische Zaken (N=26), Personeel & Organisatie 
/HRM (N=25) en Financiën / Control (N=16) veel voorkomt. 
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Bij 10 gemeenten vormt Communicatie samen met Bestuursondersteuning een team. Bij 
evenveel gemeenten met Bestuurssecretariaat en bij vier gemeenten met Kabinetszaken. 
 
Bij 14 gemeenten wordt juist de combinatie gemaakt met dienstverlening / KCC / 
Burgerzaken / Publieksplein. 

Welke functies zijn er binnen jouw team 
Communicatie? 
 
De meest voorkomende functies binnen de afdeling Communicatie bij de gemeente zijn de 
klassieke functies van communicatieadviseur, communicatiemedewerker, woordvoerder en 
bestuurscommunicatieadviseur. Maar er zijn ook veel functies te zien die gerelateerd zijn 
aan het online domein, zoals online adviseur, social mediaspecialist, data-analist en 
communitymanager: 
 

 

 
In de categorie ‘anders’ worden onder andere de volgende functies genoemd: marketeer, 
adviseur city marketing, facilitator, videojournalist/camjo, uitvoerder evenementen, 
medewerker kabinetszaken, omgevingsanalist. 
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Zijn bestuurscommunicatieadviseurs en 
woordvoerders onderdeel van het team 
Communicatie? 
 
Woordvoerders 

Bij een op de vijf gemeenten is woordvoerder geen aparte functie. Bij de gemeenten waar 
dat wel het geval is maken ze in 92% van de gevallen onderdeel uit van team 
Communicatie. 
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Bestuurscommunicatieadviseurs 

Bijna 1 op de 3 gemeenten heeft geen aparte functie voor bestuurscommunicatieadviseur. 
Bij de gemeenten waar dat wel het geval is maken ze in 86% van de gevallen onderdeel uit 
van team Communicatie. 
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Is het online team onderdeel van Communicatie? 
 
Bij een groot deel van de gemeenten is het online team geheel of deels onderdeel van 
Communicatie: Bij ongeveer vier op de tien gemeenten (43,8%) is dat geheel en bij een 
kwart deels. Bij een op de tien gemeenten is het online team geen onderdeel van 
Communicatie. 
 

 
 
Veel respondenten hebben een toelichting gegeven op hoe online communicatie in hun 
organisatie is georganiseerd. Uit deze reacties (N = 48) blijkt dat er veel samenwerking is 
met het Klantcontactcentrum (KCC) of Publiekszaken, maar dat er veel varianten zijn in de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: 
 

● Communicatie beheert de social media, maar niet de website. In het ene geval wordt 
de webcare ook door Communicatie gedaan, in het andere geval wordt dit door 
Klantcontact gedaan. 

● Klantcontact (KCC) / Publiekszaken / Dienstverlening doet de webcare 
○ In sommige gevallen wordt het webcareteam bij klantcontact begeleid door 

een online specialist van Communicatie 
○ Communicatie springt bij als er ‘moeilijke/politieke’ onderwerpen zijn of als er 

een bestuurlijke reactie nodig is. 
● Er wordt nauw samengewerkt tussen de verschillende disciplines: 

○ Het online team is samengesteld uit medewerkers van verschillende teams 
(‘hubconstructie’) 

○ Er wordt samengewerkt in een newsroom (of die is in ontwikkeling) 
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Is Communicatie verantwoordelijk voor de 
webcare? 
 
Bijna eenderde van de teams Communicatie (28,8%) is verantwoordelijk voor de webcare. 
Ruim de helft (56,8%) is dat deels.  
 

 
 
Ook op deze vraag zijn veel toelichtingen gegeven (N = 77), waaruit de volgende varianten 
te halen zijn: 
 

● Als Communicatie de webcare doet, wordt in veel gevallen aangegeven dat men 
bezig is deze verantwoordelijkheid te verplaatsen naar Klantcontact. 

● De taken zijn verdeeld, bijvoorbeeld  
○ WhatsApp loopt via Klantcontact, webcare voor de overige kanalen doet 

Communicatie 
○ Communicatie doet Facebook, Klantcontact doet Twitter 
○ Communicatie plaatst berichten op social media, Klantcontact doet de 

webcare 
● Klantcontact doet de webcare: 

○ geheel zelfstandig  
○ onder regie van Communicatie 
○ Communicatie springt bij lastiger en politiek gevoelige zaken bij 

● Er is binnen de newsroom een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Contact 
 
 

 
Wil je een persoonlijke toelichting op dit onderzoek of 
een workshop over dit onderwerp doen met je 
(management)team? Neem dan contact met me op! 
 
Renata Verloop 
06-46310703 
renata@renataverloop.nl 
 
Op renataverloop.nl  vind je meer informatie over wat 
ik voor je kan betekenen. 
 
 
 

 
Wil je op de hoogte blijven van dit vervolgonderzoek en andere activiteiten van Renata 
Verloop Advies & Management? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Je kunt me natuurlijk 
ook volgen op Twitter en LinkedIn . 
 
 
 
PS: Citeren uit dit onderzoek mag, mits beperkt en je deze link naar de oorspronkelijke online 
publicatie opneemt (https://www.renataverloop.nl/organisatie-communicatie-gemeenten-2019) - 
uiteraard met bronvermelding van Renata Verloop Advies & Management. 

© Renata Verloop Advies & Management 2019 
18 

mailto:renata@renataverloop.nl
https://www.renataverloop.nl/teamontwikkeling
https://www.renataverloop.nl/contact
https://twitter.com/renataverloop
https://www.linkedin.com/in/renataverloop/
https://www.renataverloop.nl/organisatie-communicatie-gemeenten-2019

