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1. Inleiding 

 

De Atlas Leefomgeving (ALO) wordt door het RIVM en Rijkswaterstaat ontwikkeld voor een drietal 

opdrachtgevers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het IPO en BIJ12 en de VNG. De Atlas is 

ontwikkeld om in één website, informatie van verschillende overheden aan te bieden over de 

leefomgeving. Dit geeft overheden, bedrijven en inwoners een completer beeld van de kwaliteit van 

de leefomgeving. Voorheen was allerlei informatie versnipperd over diverse overheden, deze was vaak 

niet vergelijkbaar of de informatie werd zonder toelichting gegeven.  

De Atlas Leefomgeving is er voor gebruikers! Het relatiemanagement en de communicatie is er 

daarom op gericht om de website samen met de doelgroepen verder te ontwikkelen. Dat vraagt om 

een keerpunt in de ontwikkeling: van een atlas die zich richt op zenden van informatie, naar een atlas 

die samen met en door gebruikers tot stand komt (coproductie). Dit communicatieplan is een 

uitnodiging aan de doelgroepen om actief betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling.   

Dit keerpunt willen we bereiken door in een transparant proces relatief nieuwe gebruikers zoals lokale 

en regionale overheden én bewoners actief te betrekken. De Atlas Leefomgeving wil daarin de 

komende jaren een koploperrol innemen. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet en de wens 

tot een bijbehorend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kan een katalysator zijn voor partijen om 

zich aan te sluiten bij de Atlas Leefomgeving. In 2018 willen genoemde opdrachtgevers van de Atlas 

beschikken over een Atlas die kennis en informatie geeft om duurzame en gezonde besluiten te 

nemen bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Rijkswaterstaat (RWS) heeft aan ORG-ID gevraagd een strategisch communicatieplan op te stellen 

voor de Atlas Leefomgeving. Dit communicatieplan beschrijft naast de klassieke strategie voor de 

communicatie, ook een aanpak voor participatie- en relatiemanagement voor de periode 2016 tot 

2018. Daaraan zijn tevens concrete acties gekoppeld, om de voorgestelde doelen te halen in de 

komende periode. Voor de belangrijkste doelgroepen zijn kernboodschappen opgesteld en effectieve 

communicatie instrumenten benoemd. Tenslotte is een voorstel gedaan voor een 

communicatiekalender.  

Het communicatieplan richt zich op het proces én het product van de Atlas leefomgeving. Deze 

hybride benadering is nodig om (het gebruik van) de Atlas Leefomgeving nog succesvoller te maken. 

Maar vooral ook om het draagvlak voor de Atlas verder te vergroten en gezamenlijk met de 

doelgroepen, partners en actoren een product te realiseren dat goed aansluit bij de wensen van 

gebruikers (coproductie).   

Na afronding wordt dit strategisch communicatieplan voorgelegd aan de communicatie adviseurs van 

RIVM (Daphne Hafkamp) en IenM (Janneke Vink) met enkele vragen: 

 

1.  Sluit het strategisch communicatieplan aan bij de concern brede communicatiestrategie (bv. 

voor RIVM: midden in de samenleving, samen met anderen)? 

2. Sluit het strategisch communicatieplan aan bij de inhoudelijke beleidsdossiers van dit moment 

(bv. IenM: circulaire economie, groene groei, klimaatbestendige stad)?   
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2. Missie, visie en strategie 
 
Het doel van het strategisch communicatieplan is het invullen van het fundament van de 
communicatie over de Atlas Leefomgeving. Bij communicatie en marketing over diensten en producten 
is het van belang antwoorden te vinden op de vragen van ‘de gouden cirkel’: het ‘waarom’, ‘hoe’ en 
‘wat’. Simon Sinek licht in een TED Talk het belang toe van ‘Start With Why’ (zie 
https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE).  
 
 

    
 
Figuur 2.1  De gouden cirkel: basis voor strategische communicatie  

 
 
Het ‘waarom’ (de motivatie) van de Atlas Leefomgeving verhaalt de missie, het ‘hoe’ staat voor de 

visie op het proces, en het ‘wat’ voor de visie op het product. De samenwerkende opdrachtgevers 
(ministerie van IenM, IPO en VNG) en de uitvoerders (RIVM en RWS) van de Atlas Leefomgeving 
hebben antwoorden gegeven op het ‘waarom’ ‘hoe’ en ‘wat’ van de Atlas Leefomgeving anno 2016.  
 
Dit hoofdstuk beschrijft:  

2.1 Missie en visie  

 2.1.1 Van de Atlas Leefomgeving 

 2.1.2 Van de Communicatie 
2.2 Strategie van de communicatie  
2.3 Doelen en beoogde resultaten. 
  

De algemene missie en visie van de Atlas Leefomgeving vormen het fundament onder het strategisch 
communicatieplan. De vertaling van de communicatie missie en visie naar doelgroepen, 

kernboodschappen en relevante communicatiemiddelen komen terug in hoofdstuk 3 en 4.  
 

 

Figuur 2.2  Van missie naar visie, strategie en bouwstenen voor een organisatie   

 

De opdrachtgevers van Atlas Leefomgeving (ministerie IenM, IPO en VNG) hanteren momenteel de 

volgende visie op de Atlas Leefomgeving: “Bestaande informatie over de leefomgeving integraal en 

begrijpelijk ontsluiten naar burgers en professionals” (bron: presentatie GAS-architectuur, 3 februari 

2015). 

Gouden  cirkel 

 

  

WHY Motivatie Missie Waarom bestaan we? 
Wat is permanente opdracht? 

HOW Ambitie 
proces 

Visie proces Gedeeld beeld van het 
proces? 

WHAT Ambitie 
product 

Visie product Gedeeld beeld van het 
product? 

https://www.youtube.com/watch?v=sioZd3AxmnE
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2.1 Missie en visie  

2.1.1  Missie en visie van de Atlas Leefomgeving 

De missie en visie voor de communicatie is een afgeleide van de algemene missie en visie van het 

programma Atlas Leefomgeving. De samenwerkende opdrachtgevers en deelnemers van de 

werkgroep ‘Strategische communicatie’ hebben een algemene missie en visie geformuleerd. 

 

Missie algemeen. Met de Atlas Leefomgeving wil de atlasorganisatie bewoners (particulieren, 

burgers) en professionals ondersteunen met gelijke startinformatie om hen meer zelfsturing en 

grotere autonomie te geven bij besluiten over de kwaliteit van de leefomgeving (het ‘WHY’). 

  

Visie algemeen. De Atlas partners willen een gezamenlijke beweging zijn die inspireert, besluiten 

faciliteert en antwoorden geeft. En een beweging die informatie digitaal deelt met de energieke 

samenleving (het ‘HOW’ - proces).  

De atlas is voor bewoners én professionals een logisch startpunt: met één klik op de kaart zien 

gebruikers een schat aan informatie over de leefomgeving. Ook zelf informatie toevoegen is mogelijk. 

Dit leidt tot transparante en begrijpelijke informatie, en tot efficiënt en integraal gebruik. (het ‘WHAT’ 

- product). 

 

kernbegrippen: empowerment – right to know - level playing field – community - één klik op kaart   

 

Box 1  Toelichting bij missie en visie. De samenleving verandert in rap tempo. Er is sprake van een transitie 

naar een netwerksamenleving. De ‘energieke samenleving’ genereert lokale initiatieven waarin mensen zelf de 

regie nemen en hun leefomgeving willen verbeteren1. Het maatschappelijk draagvlak voor een duurzame 

leefomgeving groeit daardoor. Sociale media netwerken of ‘communities’ delen veelvuldig en snel informatie met 

elkaar.  

 

De partners van de Atlas Leefomgeving wil nog beter aansluiten bij deze veranderingen. Ook zien zij dat de 

kwaliteit van de leefomgeving doorlopend onder druk staat. De Atlas partners willen een gezamenlijke beweging 

zijn die mondige bewoners ondersteunt (‘empowerment’), iedereen gelijke kansen op startinformatie biedt (‘level 

playing field’) en transparant is over milieu- en gezondheidsinformatie (‘right to know’; open data).  

 

De Atlas Leefomgeving levert actief kennis en informatie over de werkpraktijk van gebruikers. En omgekeerd 

zorgen gebruikers proactief voor vernieuwing van de atlas met praktijk ervaringen. Deze wederkerigheid is voor de 

partners van Atlas een belangrijke waarde. Inzet op nog betere verankering van deze waarde is nodig. 

 

Informatie in de Atlas Leefomgeving bestaat uit kennis (incl. best practices), kaarten en achterliggende data, en 

tools (bv. meldingstool natte koeltorens). Deze informatie geeft bewoners (particulieren) meer zelfsturing over de 

eigen leefomgeving en professionals meer autonomie bij besluiten over ruimte, gezondheid en milieu. De 

informatie in de Atlas voldoet aan de vier B’s van RIVM: beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar en begrijpelijk. 

  

De informatie is afkomstig van overheden op landelijk, regionaal en lokaal niveau. De Atlas partners zien het als 

een kans om lokale informatie nog nadrukkelijker in de Atlas te laten zien. Informatie op basis van de vraag van 

gebruikers is daarbij een wenkend perspectief (principe: ‘vraag gestuurd’). Bronhouders blijven verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en juistheid van hun eigen informatie (principe ‘data bij de bron’).   

  

 

2.1.2 Missie en visie van de communicatie 

Als we spreken over de ‘missie van de communicatie’, dan wordt hier bedoeld wat de communicatie 

rond de Atlas Leefomgeving teweeg wil brengen: welke grotere verandering of beweging willen de 

opdrachtgevers en uitvoerders van de Atlas komende jaren realiseren?  

Wanneer we het hebben over de ‘visie op de communicatie’, dan wordt bedoeld ‘hoe die missie bereikt 

kan worden’. Wat zie je dan dat er daadwerkelijk gebeurt? Welke uitstraling heeft de Atlas dan? 

 

                                                           
1 Stadslandbouw, ontmoetingstuinen, Veilige buurt App, Nudge, .. 
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Missie van communicatie 

De communicatie is ondersteunend aan de overall missie en visie van de Atlas Leefomgeving: meer 

zelfsturing in de eigen leefomgeving realiseren en daarin één gezamenlijke beweging vormen.  

 

De communicatie is ondersteunend aan de overall missie en visie uit par. 2.1.1. Met de communicatie 

rond de Atlas is het streven om: 

 

 De Atlas een duidelijke positie te geven in de modernisering van het milieu- naar het  

omgevingsbeleid, gezondheidsbeleid en duurzaamheidsbeleid. Het gaat dan vooral om een rol 

van Atlas bij de nieuwe Omgevingswet en de Toekomstagenda Milieu en Duurzaamheid;  

 De Atlas te presenteren als essentieel en betrouwbaar kennisplatform (best practice) om het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (voorheen: Laan vd Leefomgeving) mede te faciliteren; 

 Het bewustzijn over (het belang van) een gezonde leefomgeving over te brengen: het gaat om 

een gezonde, duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen;  

 Doelgroepen actief te betrekken bij de ontwikkeling van de Atlas, met gebruikersgroepen. De 

inzet is coproduceren, vanuit de principes ‘open source’ en ‘wederkerigheid’: door kennis ter 

beschikking te stellen, door actief mee te denken en te ontwikkelen. 

 

Visie van communicatie 

 De communicatie richt zich op een volstrekt open ontwikkelproces van de Atlas Leefomgeving. 

Iedereen (professionals, bewoners/particulieren) draagt actief bij aan de ontwikkeling, en 

omgekeerd draagt de Atlas actief bij aan andere ontwikkelingen. Zeker op het terrein van 

kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Aandachtspunt: dit vraagt wel een structurele 

kwaliteitsborging van de aangeleverde kennis en informatie (actie Beheerorganisatie).  

 De Atlas heeft daarbij een gedegen en vertrouwenwekkende uitstraling. De informatie die de 

Atlas Leefomgeving biedt is beschikbaar, betrouwbaar, bruikbaar en begrijpelijk (4B’s van 

RIVM). Wanneer gebruikers op basis van de Atlas een besluit nemen dan weten zij in ieder 

geval dat die op de best beschikbare informatie (BBI) gebaseerd is;  

 De Atlas profileert zich als HET platform waarin interactief en in coproductie gewerkt wordt om 

maatschappelijke ontwikkelingen rond de leefomgeving verder te brengen. Dat vraagt om een 

focus op initiatieven in de lokale leefomgeving; 

 De Atlas levert een bijdrage aan het bij elkaar brengen en combineren van kennis en 

informatie die nu versnipperd bij diverse kennisinstellingen en overheden aanwezig is.  

 De Atlas communiceert daarbij zowel op nationaal als op internationaal niveau; 

 

In de paragrafen en hoofdstukken hierna vindt een concrete invulling van bovenstaande missie en 

visie plaats: via een strategie naar doelen, naar doelgroepen en activiteiten van de communicatie. 

 

2.2 Strategie van de communicatie 

De communicatiestrategie geeft invulling aan de wijze waarop de missie en visie kunnen worden 

gerealiseerd. We willen de missie en visie voor de communicatie realiseren door te kiezen voor een 

participatieve strategie. Daarbij staat wederkerigheid voorop: het is halen en brengen. 

 

Het is de bedoeling door coproductie met atlas-gebruikers (bewoners, professionals), atlas-

bronhouders maar ook met andere actoren zoals bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de 

Atlas Leefomgeving verder te ontwikkelen. De communicatie richt zich op het verkrijgen van draagvlak 

bij deze partijen om de participatieve strategie via coproduceren te realiseren.  

 

Deze participatieve strategie sluit aan bij actuele ontwikkelingen bij overheden. Zoals het Platform 

Participatie (PP) dat de Rijksoverheid assisteert bij het betrekken van bedrijven, burgers en 

maatschappelijke organisaties. De Atlas Leefomgeving zou van de diensten van dit platform gebruik 

kunnen maken. Ook het programma Eenvoudig Beter voor de nieuwe Omgevingswet heeft brede 

participatie -naast integraliteit- gekozen tot strategisch speerpunt.  

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/platform-participatie
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/platform-participatie
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De Atlas Leefomgeving zou voor de Omgevingswet het vehikel kunnen zijn om de strategische 

speerpunten ‘brede participatie’ en ‘integraliteit’ in praktijk te brengen. De Atlas kan daarin gezien 

worden als koploper.     

 

Figuur 2.3  De transitie van verzorgingsstaat (onder) naar participatiesamenleving (boven) 

 

Vervolgens moeten we de vraag beantwoorden wat er nodig is om de participatieve strategie handen 

en voeten te geven. Een eerste inventarisatie geeft de volgende actiepunten: 

1. Uitbreiden van de bestaande Atlas-community met nieuwe partners. We stellen voor de 

community uit te breiden met lokale partijen zoals gemeenten, RUD’s en waterschappen, 

maar ook met bewoners initiatieven. Later: bedrijven en maatschappelijke organisaties; 

2. In het verlengde daarvan: antwoorden geven op ‘What’s in it for me’ voor deze partners. De 

meerwaarde van participeren bepaalt of een lokale overheid mee wil doen of niet. Dat hebben 

we voor potentiele partners in beeld gebracht in tabel 2.1. 

 

Met de meerwaarde van participeren krijgt de Atlasorganisatie op hoofdlijnen inzicht in hoe partijen en 

initiatieven zijn te binden en te verleiden. Vertrouwen2 speelt een sleutelrol daarin. 

 
Tabel 2.1  De meerwaarde van participeren voor bestaande en nieuwe doelgroepen 

 

Participatieve 

strategie is 

coproductie met 

Welke partners Meerwaarde participeren  

What’s in it for them 

Wanneer 

bronhouders van het 

eerste uur = huidige 

atlas-community 

Koplopers bij 

provincies, Rijk, 

kennisinstellingen 

en scholen 

-Vergroten eigen zichtbaarheid (koploper) 
-Inspiratie opdoen met collega’s 
-Ambassadeur zijn: laten zien dat ‘t werkt  
-Onderdeel zijn van de Atlas-community  

2010 tot 2013 

Omgevingswet/DSO: 

voorheen Laan van 

de Leefomgeving  

Programma deeln. 

Eenvoudig Beter: 

Omgevingswet/DSO  

-Atlas best practice voor ‘informatiehuizen’  

-Kennis delen, open source 

-Op rijdende trein kunnen springen: er is 

een concreet product (atlas) dat werkt 

Jaarbijeenkomsten 

2014 en 2015 

Huidige gemeenten 

en RUD’s 

 

+   

nieuwe  bewoners- 

initiatieven 

Gemeenten uit G4 

en G32 - koplopers 

+  

 

Wonend in koploper 

gemeenten 

-Vergroten eigen zichtbaarheid 
-Tijd en geld besparen door gebruik atlas 

-Onderdeel zijn van de Atlas-community  

-Ambassadeur zijn: laten zien dat ‘t werkt 

-Slimmer, sneller beslissingen nemen 

-Visualisatie en integraliteit van info. 

Jaarbijeenkomst 

2016 

 

Motto:  

lokaal samen, zo 

doen we dat! 

Participatieve 

strategie is 

coproductie met 

Welke partners Meerwaarde participatie  

What’s in it for them 

Wanneer 

                                                           
2 ‘Verbinden met vertrouwen. Hoe partijen met verschillende belangen strategisch kunnen samenwerken’.  
Hans Nuiver (ORG-ID) e.a.   
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Meer nieuwe 

gemeenten, RUD’s  

 

Gemeenten uit G32 

- peloton 

-Tijd en geld besparen door gebruik atlas 

-Slimmer, sneller beslissingen nemen 

 

 

Jaarbijeenkomst 

2016 en 2017  

Motto: samen scoren 

met lokaal succes! 

Grote private huizen 

websites 

Funda, Jaap, …  

…  

 

-Visualisatie en integraliteit gegevens 
-Slimmer, sneller beslissingen nemen 

Jaarbijeenkomst 

2016 en 2017  

 

Waterschappen  Unie van Water- 

schappen 

- tijd en geld besparen door gebruik atlas 
- integraal besluiten nemen bij 
gebiedsontwikkelingen 

Jaarbijeenkomst 

2017 

Nieuwe communities 

duurzaamheid  

Nudge, De Groene 

Zaak, ….. 

-Vergroten eigen zichtbaarheid Jaarbijeenkomst 

2017 

Motto: lokaal samen, 

kijk ‘t werkt! 

 

2.3 Doelen en beoogde resultaten 

Wanneer we spreken over de doelen van de communicatie, dan wordt bedoeld ‘waar we in de 

communicatie aan kunnen bijdragen’. Welke concrete resultaten leiden tot tevredenheid?  
 
Met de missie en visie voor communicatie als uitgangspunt (paragraaf 2.1.2) willen we vier 
communicatie doelen bereiken om de Atlas Leefomgeving nog succesvoller te maken: 

1. Naamsbekendheid vergroten (focus op atlas als product) 
2. Gebruik stimuleren (focus op atlas als product) 
3. Draagvlak verstevigen (focus op atlas als proces). Het gaat daarbij om gebruikers, 

bronhouders, andere actoren en partners (opdrachtgevers, uitvoerende organisaties).  
4. Beleidsontwikkelingen3 rond de kwaliteit van de leefomgeving versterken, met name regionaal 

en lokaal (focus op inhoud én proces).  
 

Deze vier communicatie doelen kunnen we bereiken via verandering op het niveau van kennis, 
houding en gedrag bij de doelgroepen van de Atlas Leefomgeving. Het start met per onderdeel van 

deze trits te formuleren wat je wilt bereiken. Dat werken we uit in hoofdstuk 3. 
 
We constateren dat de communicatiedoelen 1 tot en met 4 even belangrijk zijn en doorlopend 
aandacht vragen in de periode 2016 tot 2018. Op basis van de (getalsmatige) ambitie per doel 
kunnen we concrete, gezamenlijke ambities per communicatiedoel neerzetten (tabel 2.2).   
 
Tabel 2.2  Gezamenlijke ambitie van de Atlasorganisatie per communicatiedoel 
 

Doelen van de communicatie  Ambitie 
getalsmatig  

Concrete resultaten 

1. Naamsbekendheid is vergroot 
bij aantal organisaties 

2016: 250 
organisaties  
2017: 500 
organisaties  

-kernboodschappen hoofddoelgroepen zijn 
benoemd  
-lokale bekendheid bij gemeenten is vergroot  

2. Gebruik is gestimuleerd 
- organiseren oploopjes/small 
events bij symposia/congres/etc.  
- gebruikersgroepen instellen 
- meer publiceren over Atlas voor 
bewoners (VEH, ANWB, ..) 

30% groei in aantal 
gebruikers in 2016 
t.o.v. 2015 

-gebruikersgroepen geven feedback over Atlas 
-in 2016: 5 nieuwe gemeenten, enkele bewoners 
initiatieven 
-in 2017: 10 nieuwe  gemeenten/3 private 
bedrijven 
-in 2018: 20 nieuwe gemeenten/6 private bedrijven 

3. Draagvlak is verstevigd 2016: 60% gebr. 
positief; 2017: 
80% positief  

- communicatieplan vastgesteld in Lara, Stuurgroep 
- kernboodschap voor relatie Atlas met DSO en Ow 
- strategie om Atlas internat. bekend te maken4. 

4. Beleidsontwikkelingen kwaliteit 
leefomgeving zijn versterkt 

Koplopergemeenten 
Omgevingswet 
gebruiken de Atlas 

Koploper gemeenten zijn aangehaakt bij ALO 
Voorbeeldplannen koplopers zitten in Atlas 

                                                           
3 Beleidsontwikkelingen die zich momenteel aftekenen en relevant zijn voor de Atlas Leefomgeving: de nieuwe 
Omgevingswet met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), ruimte voor groen in de stad en stadslandbouw, 
(big) data community en de rol van overheden,  ..   
4 Nederland bekleedt de eerste helft van 2016 het Europees voorzitterschap. Wellicht is tijdens een side event 
aandacht mogelijk voor Atlas Leefomgeving (event. in combi met Atlas Natuurlijk Kapitaal).  
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3. Doelgroepen  

De ontwikkeling van een Atlas Leefomgeving: voor wie doen we het eigenlijk? Wie zijn de doelgroepen?  

3.1 Hoofddoelgroepen 

We onderscheiden voor de Atlas Leefomgeving twee hoofddoelgroepen:  

1. Gebruikers van informatie: de focus ligt op het product Atlas (doelgroep 1a, 1b, 1c) 

2. Aanbieders van informatie: de focus ligt op het proces rond de Atlas (doelgroep 2a, 2b) 

 

Dit onderscheid is relevant omdat elke hoofddoelgroep een evident ander belang heeft. Bovendien kan 

een organisatie een dubbele rol hebben. Zo kan een provincie of gemeente tegelijk gebruiker én 

aanbieder (bronhouder) van informatie in de Atlas zijn. Het is van belang deze rollen te onderkennen 

en ze goed te scheiden.  

 

Mogelijk is om intermediaire partijen als derde ‘hoofddoelgroep’ te beschouwen: de focus bij deze 

partijen ligt op product én proces van de Atlas (doelgroep 3a, 3b). Concreet denken we daarbij aan 

politieke besluitvormers, journalisten en belanghebbenden. 

 

In onderstaande figuur 3.1 zijn de hoofddoelgroepen van de Atlas Leefomgeving visueel gemaakt. De 

partijen in de eerste, binnenste ring van de stakeholderanalyse zijn voor de atlas het belangrijkst. In 

een vervolgfase van de ontwikkeling van de Atlas kan deze stakeholderanalyse verder aangevuld 

worden met partijen in de tweede en derde ring. 

 

Figuur 3.1  Belangrijkste doelgroepen (stakeholders) van de Atlas Leefomgeving in de eerste ring 

 

De hoofddoelgroepen van de Atlas Leefomgeving zijn verder te specificeren: 

1. Gebruikers van informatie  

a.  bewoners geïnteresseerd in (kwaliteit van) de leefomgeving 

b. professionals, zoals die van rijksoverheid, provincies, gemeenten, RUD’s en waterschappen 

c. initiatiefnemers van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 2018-2024 

 

2. Leveranciers (bronhouders, partners) van informatie 

a. rijksoverheid, provincies, gemeenten, RUD’s en kennisinstituten5  

b. burgerinitiatieven uit de energieke samenleving6. 
 

 

                                                           
5 Ter informatie: momenteel doen 8 van de 12 provincies mee, en 38 van de 390 gemeenten plus één RUD.  
6 Burgerinitiatieven zijn op dit moment nog niet betrokken Hiervoor ligt een kans in gebruikersgroepen. 
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Box 2  Toelichting hoofddoelgroep gebruikers. De beoogde gebruikers zijn bewoners (particulieren) en 

professionals (vooral bij overheden). Deze twee gebruikers doelgroepen zijn geïnteresseerd in informatie over de 

(kwaliteit van de) leefomgeving. Zij zijn actief op het gebied van wonen, werken en recreëren. 

Ook zijn provincies -verantwoordelijk voor regionale omgevingsvisies en omgevingsplannen- en gemeenten  

-verantwoordelijk voor de lokale vergunningverlening en inrichting van de fysieke leefomgeving- primaire 

doelgroepen van de Atlas Leefomgeving. Binnen gemeenten hebben de GGD’s een belangrijke uitvoerende rol op 

het vlak van milieu en gezondheid (GES-score) en RUD’s op het vlak van vergunningen en toezicht.  

Door nieuwe ontwikkelingen zijn er gaandeweg potentiële doelgroepen bij gekomen. Het meest in het oog springt 

het programma Eenvoudig Beter (ministerie van IenM). Dit programma brengt 26 milieuwetten samen in één 

nieuwe, integrale Omgevingswet. De Omgevingswet wil de regels voor ruimtelijke plannen en fysieke leefomgeving 

op een moderne, eenvoudige manier reguleren.  

De ambitie van de Atlas is om via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de informatie over milieuthema’s te 

ontsluiten: informatiehuizen. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen kunnen zich oriënteren via de 

informatiehuizen. De Atlas Leefomgeving wil delen van deze omgevingsinformatie leveren (plus de ervaringen met 

het ontwikkelen van operationele digitale systemen).   

 

 

Visie en strategie op doelgroepen 

De gezamenlijke opdrachtgevers van de Atlas willen vanaf 2016 een nieuwe beweging inzetten. De 

ambitie is om van een atlas die samen met aanbieders tot stand komt (situatie nu: aanbod gestuurd) 

te switchen naar een atlas die samen met gebruikers tot stand komt (situatie toekomst: vraag 

gestuurd). Essentieel is daarbij om een goed beeld van de gebruikers te ontwikkelen. 

 

Als strategie stellen we voor in te zetten op participatie met doelgroepen (coproductie). Het gebruik 

van de Atlas Leefomgeving kunnen we daarmee een flinke impuls geven (paragraaf 2.2). In één klap 

geef je zichtbaarheid, gebruik en draagvlak van de Atlas Leefomgeving een ‘boost’. Het vergt wél 

strategisch denkwerk en inspanning om de beweging naar coproductie met de stakeholders 

(gebruikers, partners en actoren) slim op te zetten en duurzaam te continueren.  

 

Box 3  Gebruiksinformatie Atlas Leefomgeving in 2013 

In 2013 hebben bijna 25.000 individuele, unieke bezoekers de Atlas bezocht (periode: 1 jan tot 21 okt 2013). In 

totaal bekeken bezoekers de Atlas ruim 57.000 keer. Over 2013 is er een toename in gebruik te zien. Helaas zijn 

er over de maanden augustus en september 2013 geen gebruikersstatistieken beschikbaar (oorzaak: configuratie-

issue). Door de week is het gebruik van de Atlas buiten werktijden en binnen werktijden ieder de helft. Verder is 

gebruik in het weekend globaal de helft van het gebruik door de week. Dit kan beschouwd worden als een uiterst 

globale indicatie voor de verhouding professionele gebruikers versus bewoners (burgers).  

De toename van gebruikers zal ook gerelateerd zijn aan de nieuwe sub-sites die bij Atlas zijn ondergebracht. In de 

gebruiksinformatie worden bezoekers van deze sub-sites in de tellingen meegenomen. Sub-sites zijn bijvoorbeeld 

de Leefbaarometer, de Demowijzer van BZK, en sinds 2015 ook de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Voor sub-sites zijn 

overigens separate statistieken beschikbaar.  

 

 

Aanbeveling. Uit een dialoog met de werkgroep communicatie blijkt dat geen helder beeld bestaat 

wie de gebruikers (professionals, bewoners) van de Atlas precies zijn, en wat hun wensen zijn. Advies 

is om gebruikers actief te betrekken bij de Atlas door hen uit te nodigen om te participeren in 

gebruikersgroepen. Deze participatie strategie is te realiseren door: 

 nauw aan te sluiten bij wat er bij atlas-gebruikers op de agenda staat; 

 je te verplaatsen in de wereld van de gebruiker, en van daaruit de Atlas vorm te geven.   

 

De gebruikersgroepen kunnen casusgericht bepalen welke informatie zij nodig hebben uit de atlas, en 

welke informatie zij aan de atlas kunnen leveren. De gebruikersgroepen zijn ‘de proeftuinen’ waarmee 

de Atlas Leefomgeving toegroeit van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd. Daarmee kan het gebruik 

van de Atlas van binnenuit groeien: er is meer massa nodig bij de eindgebruikers. 

   

Voor 2016 zou Atlas Leefomgeving drie gebruikersgroepen kunnen instellen:, een groep professionals 

(gemeenten, of RUD’s), een groep vanuit DSO en een bewonersinitiatieven groep. Samen met deze 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
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gebruikersgroepen kunnen casussen bepaald worden, en de werkwijze en de beoogde resultaten. Een 

mooi moment nu de viewer van de Atlas Leefomgeving veel gebruikersvriendelijker is geworden.  

Ook is het advies continue het gebruik van de Atlas en de (sub)sites te monitoren om een beter beeld 

te krijgen van wijzigingen in het Atlas gebruik (website analyse, bv. met Google Analytics). 

   

3.2 Inzicht in belangen doelgroepen 

De Atlasorganisatie (samenwerkende opdrachtgevers IenM, IPO en VNG; opdrachtnemers RIVM en 

RWS) wil de Atlas Leefomgeving realiseren samen met de doelgroepen.  

 

De beweging naar coproductie vraagt dat de Atlasorganisatie de gebruikers en partners, actoren en 

vrienden goed kent, inclusief hun belangen. En dat de Atlasorganisatie zich in deze doelgroepen 

verplaatst. Belangen kunnen zich in de loop der tijd wijzigen. Een krachtenveldanalyse, al dan niet in 

combinatie met de participatieladder, is een goede methode om inzicht te krijgen in de belangen van 

deze doelgroepen. 

 

Namens de Atlasorganisatie heeft RWS begin 2015 een inventarisatie gemaakt van een groot aantal 

stakeholders van de Atlas Leefomgeving. Als vervolg daarop heeft de werkgroep Communicatie een 

krachtenveldanalyse en participatie-analyse uitgevoerd (sept. 2015). Met de participatie-analyse is 

inzicht verkregen in de vraag op welke manier(en) de Atlasorganisatie gebruikers, partners en andere 

actoren in de toekomst wil betrekken.  

 

Het doel van de krachtenveldanalyse is drieledig: 

 inzicht krijgen in de positie in het krachtenveld van een beperkt aantal stakeholders. Het gaat 

met name om het belang (groot, klein) en de mate van meewerken (groot, klein); 

 richting geven aan de wijze van communiceren met stakeholders (gebruikers, partners,  

actoren/stakeholders); 

 een vertrekpunt vormen voor het relatiemanagement (zie hoofdstuk 5). 

 

Voor de twee hoofddoelgroepen uit paragraaf 3.1 zijn de ‘hoofdrolspelers’ in beeld gebracht en 

gepositioneerd naar belang en mate van meewerken. Deze hoofdrolspelers hebben een positie 

gekregen in de krachtenveldanalyse (figuur 3.2). 

 

 

Figuur 3.2 Het belang en de mate van meewerken van de hoofdrolspelers  
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De oranje pijlen in de figuur geven voor de betreffende stakeholder aan dat de mate van belang of 

van meewerken kan variëren, afhankelijk van wie je spreekt van de betreffende stakeholder. Uit de 

krachtenveldanalyse werd ook duidelijk dat de Atlasorganisatie geen scherp beeld heeft van de 

doelgroep ‘gebruikers’ (verbeeld met een ?).  

Hoofddoelgroep gebruikers (1a, 1b, 1c). Duidelijk is dat de Atlasorganisatie niet goed weet wie de 

potentiele gebruikers van de Atlas Leefomgeving eigenlijk zijn: de ? in figuur 3.2. Een nadere 

aanduiding van deze hoofddoelgroep is urgent: zonder kennis van gebruikers kan de geboden 

informatie niet goed aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En omgekeerd: de gebruikers 

kunnen niet via gebruikersgroepen betrokken worden, zolang we niet weten wie de gebruikers zijn.  

De werkgroep Communicatie van de atlasorganisatie schat in dat het belang van de doelgroep 

gebruikers groot is (belang = score +3). De mate van meewerken is onbekend (meewerken = score -

3 tot +2).  

Aanbeveling: doelgroep gebruikers  

het advies is om voor de doelgroep gebruikers in 2016: 

 inzicht te verkrijgen in wie de belangrijkste gebruikers tot nu toe zijn (‘ist’, nu), en welke 

gebruikers we graag zouden zien bij de Atlas (‘soll’, straks). Kennis van wie je gebruikers zijn 

dus. Een krachtenveldanalyse specifiek gericht op gebruikers kan daarbij helpen.  

 met het organiseren van gebruikersgroepen de mate van meewerken van gebruikers te 

vergroten (richting score +2). Of aan te sluiten bij websites die voor bewoners begrijpelijk zijn 

(zie intermezzo ‘Begrijpelijk communiceren’).   

 De jaarbijeenkomst 2016 van Atlas in het teken te zetten van deze gebruikersgroepen. 

 

Hoofddoelgroep aanbieders, partners en overige actoren (2). Duidelijk is dat de 

Atlasorganisatie goed in beeld heeft waar de aanbieders van informatie, de partners en andere 

actoren zich bevinden in het krachtenveld. Aanbieders van informatie zoals ministeries, provincies en 

gemeenten krijgen snel een positie in het krachtenveld.  

Verder valt op dat deze doelgroep bijna enkel bestaat uit overheden (rijk, regionaal, lokaal). En dat 

kennisinstituten, waterschappen en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) ontbreken, terwijl GGD’s 

wel genoemd zijn. Tenslotte ontbreken waterschappen en particuliere initiatieven, zowel onder 

gebruikers (hoofddoelgroep 1) als onder aanbieders van informatie (hoofddoelgroep 2). 

 

Aanbeveling. Voor de doelgroep aanbieders, partners en overige actoren is het advies om in 2016: 

 Meer te gaan samenwerken met het team dat werkt aan het DSO. Wellicht kan een 

partnerschap worden gesloten met het team van Eenvoudig Beter; 

 de mate van meewerken te vergroten van de gemeenten. Zij hebben een belangrijke loket-

functie naar bewoners. Maak gebruik van deze route om (later) bewoners te binden; 

 de betrokkenheid van RUD’s te vergroten. Het bieden van een concrete tool, zoals die voor 

natte koeltorens, kan daarbij een springplank zijn; 

 enkele particuliere initiatieven (energieke samenleving) te binden aan de Atlas, vanuit hun rol 

als gebruiker maar ook als aanbieder van informatie voor de Atlas (via www.nudge.nl).   

 

http://www.nudge.nl/
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Intermezzo Begrijpelijk Communiceren: ter inspiratie

 
Figuur 3.3  Kaart uit de Atlas Leefomgeving  

 

De kaart uit de Atlas Leefomgeving (figuur 3.3) geeft het overstromingsrisico bij hoogwater aan op postcode: hoe 

donkerder blauw, hoe groter het risico op wateroverlast. Het rode pijltje wijst naar postcode 1017KT Amsterdam. 

 

Voor dezelfde postcode in Amsterdam hieronder een pictogram van de website ‘Ons Water’ met voor inwoners 

begrijpelijke informatie (figuur 3.4). 

  

Figuur 3.4 Pictogram van de website www.onswater.nl: voor geïnteresseerde bewoners 

 

Website OnsWater.nl  

Op deze website voor 

inwoners van Nederland kun 

je bekijken wat de maximale 

waterhoogte  in je straat  zou 

zijn bij een grote 

overstroming.  

Door  je postcode in te vullen 

krijg je in het pictogram met 

het huisje de waterstand te 

zien zoals die bij hoogwater 

zou zijn.  

In het Amsterdamse 

voorbeeld (1017KT) is de 

waterhoogte maximaal een 

halve meter.  

Wil je meer weten over het 

risico op overstroming in jouw 

straat? Klik dan ook eens op 

http://www.onswater.nl/
http://www.onswater.nl/
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3.3 Inzicht in betrekken doelgroepen 

Met de participatieladder (van Sherry R. Arnstein) heeft de Atlasorganisatie in beeld gebracht welke 

mate van participatie door doelgroepen/stakeholders wenselijk is, voor nu en straks (ist respectievelijk 

soll). De doelgroepen uit de krachtenveldanalyse (paragraaf 3.2) zijn daartoe gecombineerd met de 

participatieladder, door ze in één van de kwadranten van de participatieladder te plaatsen.  

 

Box 4. De niveaus van de participatieladder 

De participatieladder kent vier niveaus van participatie of gewenste betrokkenheid: informeren, raadplegen, 

adviseren en coproduceren (zie figuur 3.5). 

 

1. Informeren. De Atlasorganisatie bepaalt zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen op de 

hoogte. Betrokkenen hebben geen inbreng: hun rol is toehoorder. Plannen worden opgesteld zonder dat 

belanghebbenden invloed hebben. Zij worden wel geïnformeerd door bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een 

informatiedag of een website. 

 

2. Raadplegen. De Atlasorganisatie ziet stakeholders als gesprekspartners bij de doorontwikkeling van de Atlas. 

Meningen, ervaringen en ideeën worden geïnventariseerd. Deze zijn voor de Atlasorganisatie niet bindend. De rol 

van de participant is een geconsulteerde. 

Plannen worden door de Atlasorganisatie opgesteld en voorgelegd aan belanghebbenden. De reacties van 

belanghebbenden worden waar wenselijk meegenomen in het vervolgproces. 

 

3. Adviseren. De Atlasorganisatie bepaalt de agenda, maar betrokkenen kunnen ideeën en oplossingen 

aandragen. Deze ideeën spelen een volwaardige rol bij het ontwikkelen van beleid. De Atlasorganisatie verbindt 

zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan beargumenteerd afwijken. 

De rol van de betrokken stakeholder is adviseur. Betrokken partijen kunnen ook zelf met een voorstel komen. Dit 

hoeft niet aan te sluiten op een plan van de initiatiefnemer.  

 

4. Coproduceren. De Atlasorganisatie en stakeholders bepalen samen de agenda en zoeken samen naar 

oplossingen. De Atlasorganisatie verbindt zich aan deze oplossingen in de besluitvorming. De rol van de 

stakeholder/doelgroep is een samenwerkingspartner (coproductie). Stakeholders zitten zelf aan tafel om over 

uitgangspunten, een plan of ontwerp mee te denken. Vaak al in een vroeg stadium om ook het proces mede vorm 

te geven.  

 
  

Figuur 3.5 De participatieladder met de vier niveaus in beeld 

De participatieladder gaat uit van zenden vanuit de overheid (brengen-kant). Het is denkbaar de 

participatieladder uit te breiden met een halen-kant vanuit gebruikers (bewoners/professionals). 

Daardoor ontstaat een trapgevel idee. 

In de huidige situatie zijn de stakeholders van de Atlas Leefomgeving vooral betrokken doordat ze 

worden geïnformeerd of geraadpleegd (figuur 3.6: kwadrant linksboven en rechtsboven).  

Tussen provincies en het ministerie IenM –en in mindere mate tussen de ministeries IenM en BZK- is 

sprake van coproduceren (figuur 3.6: kwadrant linksonder). Gebruikers van de Atlas zitten nu nog op 

de onderste trede van de participatieladder (figuur 3.6: kwadrant linksboven).  
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Figuur 3.6 Huidige situatie van de mate van participatie van doelgroepen  

 

In de toekomstige situatie is de wens van de Atlasorganisatie om de gebruikers, aanbieders en 

partners van de Atlas Leefomgeving intensiever te betrekken en meer te laten participeren door hen 

proactief te vragen om ‘advies’ of te vragen om te ‘coproduceren’.  

 

Figuur 3.7 Toekomstige situatie van de mate van participatie van doelgroepen  
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In het vorige hoofdstuk (zie paragraaf 2.3) hebben we vier communicatiedoelen benoemd om de Atlas 

Leefomgeving nog succesvoller te maken: 
5. Naamsbekendheid vergroten (focus op atlas als product) 
6. Gebruik stimuleren (focus op atlas als product) 
7. Draagvlak verstevigen (focus op atlas als proces). Het gaat daarbij om gebruikers, 

bronhouders, andere actoren en partners (opdrachtgevers, uitvoerende organisaties).  
8. Beleidsontwikkelingen7 rond de kwaliteit van de leefomgeving versterken, met name regionaal 

en lokaal (focus op inhoud én proces). 

 
Deze vier communicatiedoelen kunnen we bereiken via verandering bij de doelgroepen van de Atlas 
Leefomgeving op het niveau van kennis, houding en gedrag. Het start met per onderdeel van deze 
trits te formuleren wat je wilt bereiken.  
 
Ad 1 Doelgroepen kennen de Atlas (kennis) 

Kennis gaat over het informeren van doelgroepen. Je geeft hen bijvoorbeeld inzicht in wat je doet als 
projectorganisatie (Lara, ReNe); wat de aanleiding van het project is; wat het project inhoudt; hoe de 

atlas werkt; waar de atlas voor staat; en wat de meerwaarde van deelname is.  
Kennis verspreiden is in feite informatie-uitwisseling: de onderste trede van de participatieladder. 
Vanaf de start van de Atlas Leefomgeving heeft de projectorganisatie veel aan informatie-uitwisseling 
gedaan.  
Advies: in vervolgfasen loont het om gebruik te maken van ambassadeurs (benoem deze). 

Beoogd resultaat: doelgroepen kennen de Atlas Leefomgeving. 
 
Ad 2 Doelgroepen vinden de Atlas goed en maken er gebruik van (houding) 
Houding gaat erover dat we de doelgroepen willen beïnvloeden in hoe zij tegenover de 
projectorganisatie, het atlas project, het product Atlas Leefomgeving, de werking en het gebruik ervan 
staan. Deze houding kan negatief, neutraal of positief zijn. Op basis van aanvullende kennis (zie 1) 
kan de houding van een doelgroep worden veranderd (bv. what’s in it for me).  

Advies: communiceer intensief over de meerwaarde en voordelen van het gebruik van Atlas. 
Beoogd resultaat: doelgroepen vinden de Atlas goed en gebruiken haar in de eigen praktijk. 
 

Ad 3 Doelgroepen helpen proactief mee (gedrag) 
Gedrag gaat erover dat de doelgroepen in actie komen. De doelgroep wil bijvoorbeeld ambassadeur 
zijn, de atlas gebruiken in de eigen praktijk of de atlas actief mee verder ontwikkelen. De doelgroep 

zal zijn gedrag alleen veranderen wanneer de houding (zie 2) voldoende positief is en als het de 
potentiele gebruiker voldoende oplevert (in termen van tijd, efficiency, naamsbekendheid,..)  
Advies: formeer gebruikersgroepen (met koplopers) om de Atlas meer vraag gestuurd te maken. 
Beoogd resultaat: doelgroepen helpen actief mee (coproductie).  
 
Het zal niet snel vóórkomen dat deze drie elementen op hetzelfde moment even belangrijk zijn. 
Wanneer de doelgroep gebruikers de Atlas nog niet kent, zal de inzet vooral moeten zijn de 

naamsbekendheid te vergroten. Wanneer de doelgroep de Atlas wel kent, maar er niet positief 
tegenover staat, zullen we eerst iets moeten doen aan de houding. En wanneer weinig nieuwe 
organisaties zich aansluiten bij de Atlas-community, ondanks dat ze de Atlas kennen en er positief 
tegenover staan, zullen we hen over de streep moeten trekken met bijvoorbeeld ‘een aanbieding’.  

 
Bovenstaande betekent dat we informatie over de doelgroepen nodig hebben:  

- Waar staat een doelgroep: welke houding heeft deze, welk gedrag vertoont deze?  

- Wat moet er gebeuren om de positieve houding om te zetten in meehelpen en meedoen 
(gebruikersgroepen)? Etc.  

 
 
Box 5 Informatie over doelgroepen essentieel. De juiste informatie per doelgroep is essentieel om te kiezen 
welke verandering in kennis, houding, gedrag op een bepaald moment het meest belangrijk is. Het is dus 
essentieel om te weten hoe de belangrijkste doelgroepen over de Atlas denken. Het is zonde om veel geld, tijd en 
energie te stoppen in de naamsbekendheid, als blijkt dat de betreffende doelgroep de Atlas al lang kent. Terwijl het 
werkelijke probleem is dat ze een neutrale houding hebben over de Atlas.  
 

                                                           
7 Beleidsontwikkelingen die zich momenteel aftekenen en relevant zijn voor de Atlas Leefomgeving: de nieuwe 
Omgevingswet met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), ruimte voor groen in de stad en stadslandbouw, 
(big) data community en de rol van overheden,  ..   
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4. Communicatiemiddelen  

 

Voor de uitvoering van de communicatie staan veel communicatiemiddelen ter beschikking. 

Afhankelijk van de fase waarin een project of programma zich bevindt, is het de kunst om een slimme 

mix van middelen te kiezen.  

Voor de communicatie rond de Atlas Leefomgeving lijkt het op dit moment belangrijk te kiezen voor 

communicatiemiddelen die: 

 Structuur geven aan de communicatie 

 Gericht zijn op meer naamsbekendheid 

 Gericht zijn op specifieke gebruikersgroepen 

 Snel inzicht geven in de meerwaarde van de Atlas(community).  

We stellen voor dit moment (2016 tot 2018) de volgende middelenmix voor en bespreken deze in dit 

hoofstuk:  

1. Kernboodschappen 

2. Communicatiekalender 

3. Strategisch politieke momenten 

4. Nieuwsbrief 

5. Sociale media. 

 

 

4.1 Kernboodschappen 

Het portaal Atlas Leefomgeving ontsluit actief informatie van overheden over de directe leefomgeving. 

Anderzijds wil de Atlas ook informatie van gebruikers opnemen. Er is dus sprake van 

tweerichtingsverkeer: een gebruiker kan ook aanbieder van informatie zijn.  De informatie is bestemd 

voor geïnteresseerde bewoners en (overheids)professionals. Gaandeweg zijn er potentiële gebruikers 

bij gekomen, zoals betrokkenen bij het ontwikkelen van het DSO. Ook intermediaire partijen zoals 

politiek, maatschappelijke organisaties en journalisten zijn belangrijk bv. voor het vergroten van de 

naamsbekendheid van de atlas. In tabel 4.1 ziet u deze doelgroepen op een rij.  

 Gebruikers - Aanbieders  Strategische partijen 

1 Bewoners, inwoners (burgers) met interesse 

in de leefomgeving 

3 Gebruikers Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) 

2 Professionals, vooral die bij overheden  4 Politiek, besluitvormers 

 

Tabel 4.1  Doelgroepen van Atlas Leefomgeving waarvoor een kernboodschap uitgewerkt is 

 

Aanbeveling. Sinds de start van de Atlas Leefomgeving (2007) is veel communicatie en 

relatiemanagement gericht geweest op de aanbieders van informatie, voornamelijk overheden en 

kennisinstellingen. Het roer moet nu snel om. 



19 
 

Met dit communicatieplan willen we de aandacht de komende 2 jaar vooral richten op gebruikers en 

intermediaire partijen (2016-2018). Het vergroten van de naamsbekendheid en het uitbreiden van het 

gebruik van de Atlas (ook bewoners/inwoners) is hierbij het doel.    

In overleg met de werkgroep Communicatie van de Atlas Leefomgeving zijn per doelgroep een 

structuur (ontwikkeling, missie, visie en strategie), en een voorzet van de kernboodschap opgesteld. 

We sluiten deze paragraaf af met een algemene kernboodschap.  

4.1.1 Bewoners(initiatieven) met interesse in de leefomgeving 

a. Ontwikkeling: De participatiesamenleving ontwikkelt zich verder. Bewoners zijn mondig en willen 

steeds meer zelf de regie over hun leven en leefomgeving. Dat geldt voor de zorg, de energie (lokale 

coöperaties) maar ook de (kwaliteit van de) directe leefomgeving.   

b. Missie: De Atlas wil er zijn voor inwoners/bewoners die vragen hebben over de leefomgeving. Door 

zich te organiseren verhoogt de overheid de transparantie, beschikbaarheid, bruikbaarheid, 

betrouwbaarheid (kwaliteit), vindbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie voor bewoners (en 

faciliteert de participatiesamenleving). Dit draagt bij het ‘empoweren’ van de samenleving. 

c. Visie: De overheid wil een digitale schatkamer bieden die aansluit bij de wensen van gebruikers 

(vraaggericht). We leven in een tijd van overschot aan gefragmenteerde informatie: allerlei mogelijke 

informatie is overal aanwezig. Maar als je het nodig hebt, is het ofwel niet te vinden. Ofwel zaken als 

status, kwaliteit en afzender zijn onhelder. Informatie is bovendien aanbodgericht. 

De Atlas organisatie wil graag dat informatie eenvoudiger wordt gedeeld en hergebruikt door anderen. 

De gezamenlijke opdrachtgevers van de Atlas maken zich sterk om de informatie ook te presenteren 

via nieuwe middelen zoals apps, infographics of serious gaming.  

d. Strategie: Welke informatie bewoners op welk moment zoeken, weten we niet. De eerste prioritaire 

stap is om daar met spoed achter te komen: wat zijn de wensen van met name inwoners/bewoners? 

Een vraaggerichte Atlas lijkt dé route naar daadwerkelijk gebruik. Focusgroepen, gebruikersgroepen 

en usability tests kunnen inzicht geven in deze wensen.  

De mogelijkheden van big data en citizen science worden nader verkend aan de hand van vragen van 

Atlas partners. Daartoe worden functionaliteiten toegevoegd aan o.a. de kaartviewer, zodat de 

professional meer met de data kan (zoals downloaden). 

e. Kernboodschap: Vragen over jouw leefomgeving? De Atlas helpt je verder! Bijna altijd zit ergens in 

onze schatkamer iets wat jou verder helpt bij jouw zoektocht naar betrouwbare informatie.  

4.1.2.  Professionals, vooral die bij overheden 

a. Ontwikkeling: (uit artikel IP17) Je herkent het vast: je hebt een prachtig plan gemaakt. Niets meer 

aan doen, zou je zeggen. Jammer dat die collega’s van andere afdelingen dan toch weer de vinger op 

de zere plek leggen. Lekker is dat, kun je weer opnieuw beginnen. Als je dat had geweten…  Maar wat 

blijkt, de informatie die ontbreekt lag al die tijd voor het oprapen! Je wist alleen niet waar. Of je wist 

dat wel, maar je had er nog nooit mee gewerkt, dus laat maar.  

b. Missie: De Atlas Leefomgeving wil er zijn voor álle professionals die met vragen zitten over de 

leefomgevingskwaliteit: combineren en integraal gebruiken van betrouwbare (gebieds)informatie. En 

de Atlas wil een digitale ruimte bieden waarin groepen professionals samen kunnen werken aan het 

verrijken van bestaande informatie (social office, digitale werkplaats, virtueel kantoor).    

c. Visie: De Atlas Leefomgeving combineert enerzijds meerdere kaartlagen over een gebied, 

anderzijds combineert Atlas het gebied met aangrenzende gebieden. Plus de mogelijkheid om samen 

te werken in een virtueel kantoor. Dat biedt mogelijkheden voor afstemming met externe 

professionals en doelgroepen. Kortom: de Atlas maakt het werk efficiënter en geeft professionals het 

gevoel van “thuiskomen”. Een inspirerend voorbeeld van Het Nieuwe Werken 3.0 !  
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d. Strategie: We willen aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor professionals. Daarom gaan we 

zorgen voor herbruikbare cases in gemeente- en provincieland. We zorgen dus eerst dat we voor 

aansprekende thema’s de keten op orde hebben. En daarna gaan we dat rondbazuinen. Zo brengen 

we het vliegwiel op gang: dat leidt tot meer gebruik, meer nieuwe cases, et cetera.  

e. Kernboodschap: De Atlas Leefomgeving bespaart u werk (met combineren en integreren), faciliteert 

onderlinge afstemming en maakt samenwerken in netwerken eenvoudiger. 

4.1.3.  Gebruikers van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) 

a. Ontwikkeling: In het programma ‘Eenvoudig Beter’ ontwikkelt de overheid een nieuwe 

Omgevingswet, met een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO; eerder: Laan van de Leefomgeving) dat 

deze nieuwe wet ondersteunt. Het DSO is bedoeld voor juridisch correcte informatie (besluiten met 

rechtsgevolgen), de Atlas betreft juiste overheidsdata over de leefomgeving. 

b. Missie: De Atlas Leefomgeving wil voor gebruikers van het DSO een rol spelen in alle fasen van 

visievorming tot vergunningverlening. Initiatiefnemers (de aanvragers van een vergunning) kunnen 

algemene leefomgevingsinformatie uit de Atlas gebruiken, voordat zij toekomen aan de meer formele 

loketten van het stelsel. Bij invoering van de Omgevingswet in 2018 kan de Atlas al direct een rol 

spelen in de ondersteuning van initiatiefnemers. De functionaliteiten van het Social Office zullen hierop 

meer afgestemd worden.  

c. Visie: De Atlas faciliteert het uitwerken door lokale overheden van de omgevingsvisie en 

omgevingsplannen (voor DSO). Door een toeleverancier te zijn van informatie bij initiële vragen aan 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Atlas is daarbij een leerplatform voor het DSO. Wat 

thema’s betreft zal de Atlas altijd breder blijven dan het DSO.  

d. Strategie: De Atlas zodanig positioneren dat deze (deel)rol voor iedereen duidelijk is.  

Hiertoe de faciliterende rol benadrukken en afwegingskaders en integratietools aanbieden. Daarmee 

kan gemotiveerd een integrale afweging plaatsvinden bij de evenwichtige toedeling van functies aan 

locaties. De Atlasorganisatie kan dat realiseren door het maken van een aparte sub-site, specifiek 

voor belanghebbenden van de Omgevingswet (DSO-gebruikers). 

e. Kernboodschap: De Atlas wil graag het lokale proces faciliteren bij het uitwerken van de 

omgevingsvergunningverlening, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Denk daarbij aan integrale  

afwegingstools, waarmee de toedeling van functies aan locaties gemotiveerd en evenwichtig kan 

plaatsvinden. De (vergunning) vragende/zoekende bewoner (burger), het bedrijf of de beleidsmaker: 

zij kunnen via de Atlas de gewenste feiten zoeken (de Atlas popt als eerste op bij zaken die mogelijk 

betrekking hebben op de Omgevingswet). 

4.1.4.   De politiek (en besluitvormers) 

a. Ontwikkeling: Transparantie, open overheidsdata en efficiency zijn sleutelwoorden voor de 

toekomst. Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambitie van het verdrag van Aarhus, Inspire en het 

Europese open-databeleid. De Atlas kan bijdragen leveren om de participatiesamenleving te 

empoweren. Gemeenten zijn daarbij steeds vaker HET portaal naar burgers (decentralisaties). 

b. Missie: Met de Atlas Leefomgeving geven overheidsorganisaties invulling aan het ontsluiten, 

visualiseren en duiden van open overheidsdata over de leefomgeving. De atlas zorgt daarmee ook 

voor synergie-effecten en transparantie in het leefomgevingsdomein.  

c. Visie: De Atlas Leefomgeving helpt bij het waarmaken van transparantie en besparen van tijd door 

data onder één dak samen te brengen en slim te combineren. Ook kan de Atlas bewoners faciliteren 

bij vragen en in de nabije toekomst groepen professionals samenbrengen (Social Office).  

d. Strategie: De Atlasorganisatie zet komende twee jaar in op een vraag gestuurde atlas die voor 

iedereen goed vindbaar is. Dat doet de Atlas organisatie door zo snel mogelijk gebruikersgroepen 
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daadwerkelijk te betrekken. De Atlas zet tevens in op ‘meer massa’ maken, met een focus op 

gemeenten én bewoners.  

e. Kernboodschap: De Atlas Leefomgeving wil bijdragen aan een efficiënte en transparante 

maatschappij waarin open-databeleid uitgangspunt is. Door te bewijzen dat het kan probeert de atlas 

daarin een voorbeeldrol te vervullen voor andere initiatieven (DSO, ANK, etc. …)! Duurzaam beheer en 

datakwaliteit zijn belangrijke randvoorwaarden. 

 

Bovenstaande kernboodschappen per doelgroep kunnen de opdrachtgevers van Atlas gebruiken in het 

relatiemanagement om partijen te enthousiasmeren en hen te bewegen mee te doen. 

 

4.1.5 Generieke kernboodschap 

Tenslotte presenteren we een generieke kernboodschap voor Atlas Leefomgeving (kader).  

Algemene kernboodschap (voor potentiele gebruikers)  

De Atlas Leefomgeving is dé nationale schatkamer van kennis en digitale kaarten over ruimtelijke 

ordening, milieu en gezondheid. Hoe kunt u zelf uw leefomgeving verbeteren? Wilt u eigen informatie 

over de leefomgeving toevoegen? Dat kan ook met de Atlas. Op de Atlas Leefomgeving vindt u actuele 

informatie, inspirerende ideeën en tips efficiënt onder één dak.  

Samen met gebruikers wil de Atlasorganisatie verder ontwikkelen: doet u mee? Wilt u onze 

ambassadeur zijn? Zodat u straks efficiënter integrale besluiten kunt nemen voor een duurzame en 

gezonde leefomgeving?  

Vul uw postcode in en kom snel op informatie over de leefomgevingskwaliteit van uw buurt. Of voeg 

eigen informatie toe. U kunt diverse typen informatie combineren en gebruiken bij beslissingen over 

de kwaliteit van de leefomgeving.  

Stip op de horizon: begrijpelijke informatie en tools voor bewoners (niet-professionals, burgers). 

 
Vanaf het begin ligt de focus van de Atlas Leefomgeving op professionals én bewoners (burgers). De 

Atlas wil juist uiteenlopende doelgroepen bedienen, en dat heeft voordelen: 

 verschillende doelgroepen versterken elkaar;  

 veel informatie is interessant voor verschillende en uiteenlopende doelgroepen;  

 Informatie over de kwaliteit van de leefomgeving is niet elders begrijpelijk en gebundeld bij 

elkaar te vinden. 

 

Zodra iemand wat wil doen of weten, gaat hij of zij zoeken op internet. Op het moment dat het gaat 

om ruimtelijke inrichting en leefbaarheid8, zou de Atlas Leefomgeving tevoorschijn moeten komen. 

Aandacht voor de vindbaarheid en naamsbekendheid via zoeksystemen als Google, Firefox e.d.  zijn 

daarom van belang.  

Aanbeveling. De primaire doelgroepen van de Atlas Leefomgeving zijn al jaren bewoners (burgers) 

en professionals (bij overheden). Via de Omgevingswet komen deze doelgroepen bij elkaar: de 

bewoner of het bedrijf die als ‘initiatiefnemer’ de vergunning aanvraagt; en de beleidsmaker of 

vergunningverlener die beslissingen neemt over vergunningaanvragen. Met in het midden de 

informatiehuizen (waaronder de Atlas), die als onafhankelijk en werkend portaal informatie 

combineert en beslissingen ondersteunt. De focus van Atlas ligt bij de professionals omdat de 

verwachting is dat deze de Atlas zal inzetten om richting bewoners de situatie van de lokale 

leefomgeving te visualiseren. De professional heeft daarmee vaak een makelaarsrol.  

 

Als we deze redeneerlijn doorzetten, kunnen we ook beter de focus in de doelgroepen bepalen. De 

focus kan liggen op de lokale en regionale vergunningverleners: de gemeenten (inclusief 

omgevingsdiensten en GGD’s) en de waterschappen. Met name de gemeenten zijn hét overheidsloket 

                                                           
8 Het is nog de vraag of de Atlas leefomgeving zich richt op fysieke leefbaarheid, sociale leefbaarheid of beiden.  
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(portaal) naar de bewoners toe. Samen met gemeenten en waterschappen kan de Atlasorganisatie 

ook de vragen/behoeften van bewoners scherper in beeld krijgen.  

Bij gemeenten en waterschappen zitten ook de meeste professionals die Atlas kunnen gebruiken, en 

de meeste toekomstige gebruikers van het DSO. Als we deze redeneerlijn volgen is het advies om 

gebruikersgroepen in te stellen voor gemeenten (inclusief RUD’s), waterschappen en georganiseerde 

lokale initiatieven.  

 

Aanbeveling. De afgelopen jaren is er relatief weinig aandacht geweest voor onderzoek, positionering 

en promotie van het daadwerkelijk gebruik van de Atlas en wat de gebruiker van de Atlas verwacht. 

De Atlasorganisatie zet vanaf 2016 in op een vraag gestuurde atlas die voor iedereen goed vindbaar 

is. De Atlas zet tevens in op ‘meer massa’ maken, met de komende twee jaar een focus op 

gemeenten, waterschappen én bewoners. De Atlas Leefomgeving wil over twee jaar volwassener zijn. 

Te bereiken door zo snel mogelijk gebruikers daadwerkelijk te betrekken met gebruikersgroepen. 

4.2 Communicatiekalender 

Tijdens de ontwikkeling van de Atlas Leefomgeving zijn contacten met de ‘buitenwereld’ talrijk. De 

Atlasorganisatie en belanghebbenden begeven zich op nationaal en internationaal speelveld. Hoe zorgt 

het Atlasteam dat de Atlas voldoende zichtbaar blijft en relevante doelgroepen benaderd worden? Hoe 

zorgt het Atlasteam voor samenhang in de communicatie en bereikt het team grote doelgroepen? En 

hoe zorgt het team ervoor dat we geen doelgroepen ‘vergeten’? 

 

De Communicatiekalender is een communicatiemiddel dat helpt bij het realiseren van de 

communicatiestrategie. De kalender dient meerdere doelen: 

 biedt inzicht in (grotere) communicatieactiviteiten van de Atlas Leefomgeving zelf en van 

derden;  

 zorgt ervoor dat doelgroepen op het juiste moment en de juiste manier met elkaar in contact 

komen. Bijvoorbeeld door de Atlas zichtbaarder te maken op eigen evenementen en die van 

derden. 

 

De communicatiekalender kan onder meer gebruikt worden voor het: 

 Bepalen van de communicatiestrategie en -aanpak: wanneer gaan we met welke doelgroepen 

communiceren? En op welke manier? 

 Bewaken van de communicatieactiviteiten: is het niet te lang stil richting bepaalde 

doelgroepen? Of krijgen specifieke doelgroepen juist te veel informatie? Aan welke 

communicatie activiteiten van derden nemen we deel om de Atlas op het podium te zetten? 

 
Welke ingrediënten zijn nodig? 

Voor het opstellen van een communicatiekalender (zie figuur 4.x en 4.y) zijn een aantal bouwstenen 

nodig:  

 belangrijkste doelgroepen: elke doelgroep heeft enkele communicatiemomenten; 

 belangrijkste doelen: per doelgroep, per fase van de ontwikkeling; 

 de algemene kernboodschap: voor de Atlas als geheel  

 de kernboodschap per doelgroep: interactiedoel, tone of voice etc. 

 de communicatiemiddelen per moment, per doelgroep. 

 
Hoe ziet de kalender eruit? 

De communicatiekalender bestaat uit twee delen: 

1. Interne kalender: programmeren van communicatie momenten die de Atlasorganisatie zelf 
voorziet (en daarmee voorkomen dat belangrijke events samenvallen). 

2. Externe kalender: met events die derden organiseren. Afhankelijk van het doel van het event 
vindt besluitvorming plaats over de zinvolheid om de Atlas Leefomgeving te presenteren. 

Doel: bekendheid vergroten en gebruik stimuleren. Vorm: agenderen in Lara.  
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Interne kalender  
 

Wan-
neer 
 

Evenement Doelgroep Doel Boodschap Middelen mix 

mrt 
2016  

Jaarbijeenkomst 
(n=150) 

Achterban ALO 
Nieuwe doelgroepen 

Inspireren 
Draagvlak 

Zie kernbood-
schap 

Bestuurlijke 
opening 
Workshops 
…  

april 
2016 

Bewoners 
(burgers) 
dialoog  

Brede publiek Informeren 
Inspireren 

Welke toe-
passingen 
voor u? 

Workshop 
World café  

mei 
2016 

Gebruikers 
consultatie: 
gemeenten/RUD  

Gemeenten voor  
Omgevingsvisie 

Informeren 
Consultatie 

Halen en 
brengen 

Werksessies 
Commentaar 

juni 
2016 

Gebruikers 
consultatie   

Bedrijven voor 
omgevingsvisie 

Informeren 
Consultatie 

 Werksessies 
Commentaar 

Sept 
– dec 
2016 

Kleine oploopjes Gemeenten 
Bewoners 

Draagvlak 
Meedoen 

Halen en 
brengen 

 

 
Tabel 4.2 Communicatiekalender interne Atlas-momenten (fictief; groeidocument) 

 
Externe kalender (groeidocument) 

De inhoudelijk/beleidsmatige momenten zijn in een communicatiekalender met externe events 

weergegeven. Aanbeveling is eerst enige maanden ‘op proef’ met deze kalender werken, bijvoorbeeld 

in het Lara.  

 

Het doel van deelname met ALO aan externe events is het vergroten van de bekendheid, waar 

mogelijk en zinvol zonder daarvoor zelf iets te organiseren. Een doelgroepen match is belangrijk. 

Het maken van keuzes waar participatie in events van anderen zinvol is, gebeurde tot nu toe in het 

Lara nauwelijks of helemaal niet. De communicatie kalender maakt het eenvoudiger om keuzes te 

maken tijdens welke events Atlas Leefomgeving gepresenteerd gaat worden. 

 

 
 
Tabel 4.3   Communicatie kalender ANK voor externe communicatie momenten  

 
 

Hoe kunnen we het organiseren? 

 De interne en externe communicatiekalender zijn groeidocumenten, die regelmatig 

geactualiseerd worden door een verantwoordelijk communicatiemedewerker. De eind-

verantwoordelijkheid voor actualisatie van beide kalenders ligt bij de leden van het Lara. 
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 Agenderen van de updates in Lara overleggen; Lara-leden zelf zijn verantwoordelijk voor 

doorgeven nieuwe evenementen aan de verantwoordelijk communicatiemedewerker.  

 In het Lara vindt besluitvorming plaats over de meerwaarde van deelname aan een extern 

event in relatie tot de beschikbare capaciteit en het tijdsbeslag voor het team. 

 Ter overweging: efficiënt om actualiseren van deze kalenders bij dezelfde persoon te beleggen 

die kalender voor Atlas Natuurlijk Kapitaal bijhoudt (nu: Wendy Vercruijssen, RIVM).   

 Regelmatig zoeken naar witte vlekken (wie zijn we vergeten?), en naar overlappen (wie 

hebben we overvoerd?).  

 In de samenwerkruimte van ALO op Viadesk kan de laatste versie ingezien en/of 

geactualiseerd worden. Met een bericht van Viadesk krijgen betrokkenen de geactualiseerde 

versie in hun mailbox: https://portaal.healthandsafety.nl/do/login.  

 Indien zinvol kan de externe communicatiekalender met events derden en van ALO op de 

website van de Atlas Leefomgeving zelf gepubliceerd worden. De content manager is hiervoor 

verantwoordelijk.  

 Bij aanvang contact zoeken met de directie Communicatie van IenM, RWS en RIVM voor 

afstemming en advies over de kernboodschap, timing en middelenkeuze.  

 

4.3 Strategisch politieke communicatie momenten 

Het vergroten van de naamsbekendheid van Atlas Leefomgeving kan ook door mee te liften met grote 

thema’s en veranderingen zoals Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie, water en klimaat, natuur 

en gezondheid, slimme en gezonde stad, etc. En door aan te haken bij politiek/strategische 

communicatie momenten: 

- politiek/bestuurlijke momenten (EU-voorzitterschap, verkiezingen, etc.)  

- inhoudelijke/beleidsmatige momenten van grote thema’s (symposia, workshops, events, … ). 

 

Voor het gemak hebben we hieronder voor 2015 tot 2020 de belangrijkste politiek/bestuurlijke 

momenten op een rij gezet.  

 

Strategische momenten Periode Doelgroepen 

Europees voorzitterschap NL Eerste helft 2016 Nationale en Europese partners, 

koplopers, … . 

Verkiezingen landelijk, Tweede Kamer 15 maart 2017 Politieke partijen 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 Gemeenten, nieuwe wethouders 

Verkiezingen Provinciale Staten 

Waterschapverkiezingen  

20 maart 2019 Regionale overheden 

Verkiezingen Europees Parlement 23 mei 2019 Europese partners 

Prinsjesdag, 3e dinsdag van sept Jaarlijks Politiek, strategische partners 

Politieke agenda’s (TK, koepels) doorlopend Monitoren AO’s, ronde tafels, …  

 

Tabel 4.4   Strategisch/politieke communicatiemomenten  

 

De andere zinvolle route om de naamsbekendheid te vergroten is dat de pers refereert aan de Atlas 

Leefomgeving. Bijvoorbeeld door de atlas bij journalisten onder de aandacht te brengen als plek waar 

onafhankelijke en betrouwbare informatie op te halen is. Als er een nieuwe kaart in Atlas opgenomen 

is een persbericht naar buiten sturen. En zorgen dat je in persberichten genoemd wordt.  

 

https://portaal.healthandsafety.nl/do/login
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4.4 Nieuwsbrief 

De Atlas Leefomgeving kent geen reguliere nieuwsbrief voor belangstellenden. Wel verschijnen er 

onregelmatig digitale nieuwsberichten onder het tabblad ‘Nieuws’ van de Atlas website. Daarmee mist 

de Atlas Leefomgeving momenten om nieuws (groot en klein) regulier onder de aandacht te brengen. 

Ter vergelijk: de Atlas Natuurlijk Kapitaal brengt maandelijks een digitale nieuwbrief uit met ca. 5 

nieuwsberichten per keer (door Klare Taal). 

 

Afbeelding 4.5   Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal: een inspirerend voorbeeld 

 

Aanbeveling. Advies is om maandelijks of 1 keer per 2 maanden een digitale nieuwsbrief uit te 

brengen. Doel is met regelmaat belangstellenden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen en 

buiten de Atlas Leefomgeving. Daarmee werk je aan behouden van draagvlak en commitment. En laat 

je zien dat de Atlas Leefomgeving een ‘community’ of ‘beweging’ is. 

 

4.5 Sociale media 

Promoten van overheidsproducten verliep vroeger met budget, bv. via kostbare Postbus 51 spotjes 

(eenrichtingsverkeer). Nu gaat het meer om de content: sluit het onderwerp aan bij de behoeften? 

Sluit het aan bij waar mensen zich druk over maken: lawaai, criminaliteit, zwerfvuil of hondenpoep. 

Voor de Atlasorganisatie betekent dit meer kijken naar je product, en je verplaatsen in de wereld van 

de gebruikers. Deugt het product? Sluit het aan bij waar mensen zich druk over maken?  

 

Sociale media bieden een laagdrempelige manier van communicatie met bewoners, bedrijven en 

overheden. In 2015 zijn sociale media (m.n. Twitter) al ingezet voor de Atlas. In 2016 zal dit verder 

uitgebreid moeten worden. Tweets over de Atlas verschijnen regelmatig, maar Atlas kent nog niet heel 

veel volgers (ruim 350). En de LinkedIn groep ‘Atlas Leefomgeving’ kent slechts 120 deelnemers 

(peildatum: maart 2016). 

 

Twitter is bijvoorbeeld een handig middel voor snelle en korte berichtgeving waarbij doorlinken naar 

de website belangrijk is. LinkedIn is meer geschikt voor discussies en inhoudelijke toelichting waar 

wellicht enige achtergrondkennis voor nodig is. Het is bijvoorbeeld handig om de publicatie van een 

artikel in een vakblad gepaard te laten gaan met een Tweet, en het artikel te noemen in een bredere 

thema-discussie op LinkedIn, of in bredere communities over bijvoorbeeld de ‘kwaliteit van de 
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leefomgeving’ (verschillende groepen, discussies en profielen die interesse in of belang hebben bij het 

natuurlijk kapitaal in professionele context). 

 

Aanbeveling. Intensiever gebruik van sociale media om de naamsbekendheid van de Atlas 

Leefomgeving te vergroten vraagt nú om een impuls binnen de Atlasorganisatie. Het advies is om de 

berichten op sociale media positief of vragend in te steken. Bijvoorbeeld: de Coolsingel in Rotterdam 

is de schoonste plek van Nederland (weinig zwerfvuil). Of: hoe schoon is jouw water (grachten in 

Leiden)? Zie ook www.onswater.nl. Het denkwerk en de tijd die hiervoor nodig is wordt vaak 

onderschat. 

   

Concreet stellen we de volgende acties voor: 

o Dagelijks wordt minimaal 1 tweet verstuurd, wekelijks een Engelstalige tweet 

o Regelmatig een discussie op de Linked In groep plaatsen (1 tot 2 keer per week) 

o Actief reageren op vragen/berichten op Twitter/Linked In (Webcare op werkdagen) 

o Actief monitoren sociale media en opstellen van rapportages over het bereik van de 

sociale media maken (via Mailchimp, Twitter, Linked In, Coosto). Bespreken in Lara. 

  

http://www.onswater.nl/
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5. Relatiemanagement  

 

5.1 Wat is relatiemanagement? 

De maatschappij ontwikkelt zich snel richting een netwerksamenleving. Een samenleving waarin het 

participeren in tijdelijke netwerken of communities steeds belangrijker is. Op een nieuwe manier met 

relaties omgaan is cruciaal om succesvol te blijven. Dat betekent voor de Atlas Leefomgeving dat we 

continu moeten werken aan nieuwe en bestaande relaties. De belangrijkste relaties van Atlas zijn: 

gebruikers (inwoners, professionals) en aanbieders van informatie (bronhouders). Voor de komende 

twee jaar ligt in het relatiemangement de focus voor de Atlas Leefomgeving op gemeenten en 

omgevingsdiensten, waterschappen en bewonersinitiatieven.   

 

Het relatiemanagement organiseert het in contact blijven met gebruikers en aanbieders, en alle 

overige stakeholders van de atlas leefomgeving. Én het in contact komen met nieuwe gebruikers en 

aanbieders zoals gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen en bewonersinitiatieven. Het gaat 

bij relatiemanagement om het onderhouden van goede, langdurige contacten, vooral met strategische 

relaties. Het relatiemanagement dient als ‘dé smeerolie’ voor de beweging die de Atlasorganisatie wil 

bereiken: coproduceren, netwerkorganisatie (community).  

 

Professioneel relatiemanagement is de sleutel tot succes: het is 100% belangrijk voor de acceptatie en 

het draagvlak van de Atlas Leefomgeving. Het in de praktijk brengen van relatiemanagement en de 

daarmee behaalde successen communiceren, kan bijdragen aan meer omgevingsbewustzijn in het 

Atlas-team. Goed relatiemanagement levert op dat anderen de Atlas Leefomgeving gaan zien als een 

onmisbare, volwaardige en goed georganiseerde samenwerkingspartner. Ook is een goede relatie een 

belangrijke voorwaarde voor effectieve communicatie. Het gaat daarbij om de dialoog, en om het 

opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid. 

 

5.2 Doelen van relatiemanagement 

De Atlas Leefomgeving wil graag het relatiemanagement (her)introduceren. De Atlasorganisatie heeft 

daartoe in 2015 een werkplan opgesteld (‘Werkplan relatiemanagement Atlas Leefomgeving’, versie 

20 april 2015).  

 

De belangrijkste doelen van het relatiemanagement zijn:  

 Aquisitie van nieuwe partners: gebruikers en leveranciers van informatie 

 Overzicht bijhouden van nieuwe ontwikkelingen/trends (bv. big data, bewonersinitiatieven, 

energie cooperaties, ... zie ook figuur 6.2, groene rechthoeken). 

 

Professioneel relatiemanagement kan worden ingedeeld naar twee gezichtspunten of criteria9:  

 

1) De mate waarin de activiteiten van Atlas Leefomgeving gericht zijn op het bereiken van de 

organisatiedoelstellingen die de gebruíkers en aanbieders (de klanten) van Atlas hebben. M.a.w. 

probeer aan te sluiten bij de meerwaarde die Atlas voor gebruikers en bronhouders kan hebben; 

 

2) De mate waarin activiteiten van de Atlas Leefomgeving al dan niet rechtstreeks zijn gericht op de 

persoonlijke relatie met gebruikers en aanbieders van informatie. 

 

Wanneer deze twee criteria gecombineerd worden, ontstaan vier categorieën: de 4 P’s van 

relatiemanagement in onderstaande figuur.  

 

 

                                                           
9 Bron: ‘Professionals en Relatiemanagement’, prof. Dr. Frank Kwakman en Jos Burgers, april 2011. 
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Figuur 5.1 De 4 P’s van relatiemanagement 

 

1. Projectgericht 

Relatiemanagement begint met het zo goed mogelijk uitvoeren van een project of programma, en het 

overtreffen van de verwachtingen van de personen met wie de Atlasorganisatie een relatie heeft. De 

Atlasorganisatie kan relaties managen door rond een project te laten zien dat de Atlasorganisatie 

deskundig en betrouwbaar is, en bijdraagt aan de doelstellingen van de relatie. 

 

2. Persoonsgericht 

Perfecte afronding van een presentatie belonen met een cadeautje, valt onder persoonsgericht 

relatiemanagement. Onder deze categorie vallen activiteiten om de persoonlijke banden met relaties 

te versterken. Denk hierbij aan samen lunchen, een relatiegeschenk sturen of belangstelling tonen 

voor persoonlijke drijfveren. 

 

3. Procesgericht 

Procesgericht relatiemanagement is gericht op de verbetering van de samenwerking: hoe kunnen we 

aangenamer, effectiever en efficiënter samenwerken? Denk bijvoorbeeld aan de wijze van 

informatieverstrekking en het bekend zijn met de contactpersonen van de klant binnen de 

Atlasorganisatie. 

 

4. Partnerschap gericht 

De laatste P gaat over het ontwikkelen van een partnership. Zaken als coproductie, een hoge mate 

van vertrouwen, elkaars strategische agenda kennen, gezamenlijke financiering en risico’s dragen  zijn 

voorbeelden van partnershipgericht relatiemanagement. In dit veld wordt gezocht naar synergie en 

maatschappelijke meerwaarde. 

 

Bij het behouden en versterken van relaties is er een logische volgorde voor het inzetten van 

activiteiten rond de vier P’s. Een goede uitvoering op projectniveau is altijd de motor voor het 

bestendigen of versterken van de relatie. Dus goed projectgericht relatiemanagement is een 

voorwaarde om met de overige P’s aan de slag te gaan: met relatiemanagement op projectniveau is 

het mogelijk vertrouwen op te bouwen. De andere P’s versterken dat vertrouwen verder.  

 

Eerste stap is nu om voor de belangrijkste toekomstige klanten (gemeenten, omgevingsdiensten, 

waterschappen, bewonersinitiatieven) te bepalen hoe de Atlasorganisatie de 4 P’s praktisch gaat 

invullen. De uitkomst is feitelijk de invulling van het relatiemanagementplan. De klant kan daarbij 

meerdere rollen hebben: gebruiker, aanbieder (leverancier) en/of loket naar bewoners 

(inwoners/burgers). 

 

Aanbeveling. De Atlasorganisatie stuurt nu vooral op het project zelf: het inhoudelijk resultaat. Het 

succes valt of staat echter met de gebruikers: die moeten de Atlas in de praktijk willen toepassen. Dit 

resultaat kan de Atlasorganisatie pas bereiken met aandacht voor processen, persoonlijke aandacht 

(dialoog) voor gebruikers en met partnerschap. De aanbeveling is om ook op de andere 3P’s energie 

te zetten!! 
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5.3 Handelingsperspectief 

De krachtenveldanalyse (figuur 3.2) geeft handelingsperspectief mee aan de leden van de 

Atlasorganisatie voor het uitvoeren van relatiemanagement. Het is mogelijk aan elk kwadrant van het 

krachtenveld een typering te geven aan de stakeholders, met een bijbehorend handelingsperspectief 

(rood en cursief, figuur 5.2).  

Als je weet waar in het krachtenveld de stakeholder zich bevindt, geeft onderstaande figuur aan hoe 

je als relatiemanager de stakeholder het best kunt benaderen om succesvol te zijn in het 

relatiebeheer.  

 
 

Figuur 5.2 Deze matrix geeft inzicht in handelingsperspectief voor relatiemanagement 

 

Elke positie in het krachtenveld brengt dus een andere, meest gewenste benadering in het 

relatiemanagement met zich mee. Een voorbeeld: gemeenten bevinden zich rechtsonder in het 

krachtenveld. Daarmee zijn ze een zogenaamde ‘opponent’ met een potentieel groot belang, maar 

(nog) weinig meewerkend. Om deze doelgroep in beweging te krijgen (meer meewerkend) is het 

belangrijk hen respectvol te benaderen.  

 

Aanbeveling. Belangrijk advies is om op gestructureerde wijze het relatiemanagement richting 

(nieuwe en bestaande) relaties op te pakken. Gezien het grote aantal gebruikers (klanten), aanbieders 

(leveranciers) en strategische partners van de Atlas Leefomgeving is het advies een taakverdeling te 

maken in het relatiebeheer.  

 

Afgelopen jaren is het relatiemanagement vooral gericht op landelijke en provinciale overheden. 

Opbouwen van nieuwe relaties is voor de komende jaren een voorwaarde voor de Atlasorganisatie om 

succesvol te blijven. Het advies is tussen 2016 en 2018 nieuwe contacten te realiseren bij: 

1. Gemeenten en omgevingsdiensten of RUD’s (GGD’s zijn al betrokken vanuit de GES-score). 

Dit vanwege de centrale rol van gemeenten als loket naar bewoners en bedrijven;  

2. Waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit vanwege de belangrijke rol van water in 

Nederland en de wens het waterbewustzijn te vergroten (ook i.r.t. klimaatverandering); 

3. Koepelorganisaties VNG, Unie van Waterschappen en Omgevingsdienst NL;  

4. Bewoners (burgers) als een belangrijke groep gebruikers van de Atlas (ook in relatie tot 1). De 

Energieatlas biedt daarvoor goede kansen: energie staat op de agenda van inwoners. 

 

5.4 Activiteiten voor relatiemanagement 

In het kader van relatiemanagement kunnen onderstaande activiteiten uitgevoerd worden:  

 Nieuwe relaties: afspraken maken met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. 

Begin met de koplopers, daarna peloton; 

 Gebruikersgroepen formeren om de Atlas Leefomgeving vraag gestuurd te maken en 

gebruikers te enthousiasmeren (startvraag: wat wil de gebruiker, wat zijn de behoeften?); 
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 Op de relatie, het proces (samenwerking) en partnerschap (coproductie) sturen!  

 Een casus uitwerken die laat zien wat gemeenten en waterschappen kunnen hebben aan de 

Atlas Leefomgeving: meerwaarde met praktijkcasus zichtbaar maken; 

 Invloedrijke spelers bij gemeenten en waterschappen als Atlas-ambassadeur of sleutelpersoon 

benoemen (bestuurlijk, ambtelijk). Bij provincies is dit al gebeurd (Jaarbijeenkomst 2016: 

gedeputeerde van Hout van provincie Noord-Brabant). 

 Krachtenveldanalyse en bijbehorend handelingsperspectief per relatie uitwerken (fig 5.2);  

 Bij bestaande relaties (gebruikers, leveranciers) de managerial contacten opbouwen;  

 Het onderhouden van een adressenbestand van personen en organisaties, geordend naar 

verschillende mate van betrokkenheid en daardoor verschillende invulling van het 

relatiemanagement. Ook aandacht voor internationale relaties (via RIVM, IenM); 

 Het organiseren van reguliere informatieactiviteiten voor de hele Atlas community: zoals de 

jaarbijeenkomsten; 

 ‘Schakeldagen’ voor inhoudelijke, themagerichte dialogen met specifieke doelgroepen; 

 Gebruikswensen in beeld brengen (usability testen); feedback knop op de Atlas maken;  

 Het ontwikkelen van (standaard)presentaties, banners en informatiemateriaal zoals folder, 

flyer, brochure);  

 Youtube film (laten) maken van wat het atlas-portaal te bieden heeft, nieuwsgierigheid 

opwekken. 
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6. Organisatie  

 

6.1 Organisatie van de communicatie  

De communicatie is altijd ondersteunend aan een project, programma of organisatie, en aan de 

processen daarbinnen. De organisatie van de communicatie volgt daarmee de projectorganisatie.  

De organisatie van de Atlas Leefomgeving –de opdrachtgevers10 en uitvoerders (opdrachtnemers)11- 

geeft sturing aan een aantal hoofdpijlers (zie ook figuur 6.1): 

 Relaties: relatiemanagement met gebruikers, leveranciers en intermediairs  

 Content: kaarten, data, website teksten en helpdesk vragen. Behouden en vernieuwen van 

deze informatie noemt men het content management systeem (CMS)  

 Functionaliteit: het inventariseren, concretiseren en optimaliseren van de benodigde functies 

en eigenschappen in de vorm van gebruikerswensen en –eisen, de voorgestane 

ontwikkelingsrichting, acceptatietesten, alsook een doe-mee en helpdesk functie 

 Techniek ICT: bevat het ICT-technisch- en applicatiebeheer.  

ICT-technisch beheer: het er voor zorgen dat de Atlas online is en blijft met voldoende 

capaciteit, inclusief de hardware en software die daarvoor noodzakelijk is. Applicatiebeheer: 

de optimalisatie en het beheer van de software van de Atlas die nodig is om 

gewenste/noodzakelijke functionaliteit van de Atlas te behouden.  

In elk van deze hoofdpijlers speelt de communicatie (intern, extern) een rol. De mate van communicatie 

verschilt echter per pijler. In de figuur is dit indicatief aangegeven met gele balkjes. De interactie in de 

communicatie tussen de vier hoofdpijlers en met de Atlasorganisatie is belangrijk. 

De kernwaarden van de atlasorganisatie zijn een betrouwbare partner, dienstverlenend, 

omgevingsgericht (gebruikers voorop) en verbinden.

   

Figuur 6.1 Organisatie van de Atlas Leefomgeving met in geel de mate van communicatie 

 

De hoofdpijlers ‘content’ en ‘functionaliteit’ – waarvoor het RIVM verantwoordelijkheid is - kennen ook 

een communicatiedeel. Er is een nieuwe medewerker bij RIVM aangenomen, met (veel) ervaring met 

communicatie en sociale media. Het lijkt doelmatig om deze medewerker verantwoordelijk te maken 

voor de communicatie over content en functionaliteit.     

 

Voor een doelmatige en efficiënte aansturing van de communicatie en het relatiemanagement is het 

belangrijk een werkgroep of projectgroep communicatie en relatiemanagement in te stellen 

                                                           
10 Opdrachtgevende partijen zijn IenM, IPO, BIJ12 en VNG 
11 Opdrachtnemende partijen zijn RWS en RIVM 
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(aansturing: RWS). Medewerkers van RIVM en RWS die actief zijn met communicatie en 

relatiemanagement voor de Atlas Leefomgeving kunnen daarin hun gezamenlijke strategie bespreken, 

activiteiten op elkaar afstemmen en elkaar inspireren. Dit brengt structuur en samenhang in de 

communicatie en het relatiemanagement. Zorg tevens als Atlasteam dat de organisatiestructuur en 

voorgestelde werkvorm vastgelegd wordt, en dat deze werkbaar en doelmatig blijft. 

 

Tenslotte heeft het toegevoegde waarde een Redactieraad in te stellen. Enkele geïnterviewden geven 

spontaan deze suggestie. De taak van de Redactieraad is een mening te geven over concept teksten, 

voordat plaatsing op de Atlas Leefomgeving plaats vindt. De raad kan adviezen geven aan het Lara, of 

als nodig aan de Stuurgroep Atlas Leefomgeving, die vervolgens beslissingen neemt. 

Box 6. Nieuwe functionaliteit. Een concrete actie voor de communicatie ligt bij de nieuwe viewer voor de Atlas 

Leefomgeving. Deze is van cruciaal belang voor het vergroten van de functionaliteit en het gebruiksgemak van de 

Atlas. Communicatie hierover naar nieuwe en bestaande atlasgebruikers lijkt zeer relevant om het vertrouwen in 

en draagvlak voor de atlas te vergroten.  

 

Aanbeveling. Binnen het relatiemanagement is het aandeel van de communicatie het belangrijkst. 

Het is daarom voor de hand liggend om de verantwoordelijkheid voor het organiseren van de 

activiteiten uit het strategisch communicatieplan neer te leggen bij Rijkswaterstaat, de trekker van het 

relatiemanagement. De uitvoering van de communicatie activiteiten kan bij de gezamenlijke 

uitvoerders liggen, dus zowel bij RIVM als bij RWS (tevens hoofdverantwoordelijke).  

Deze aanpak vraagt om structuur en samenhang in het relatiemanagement en de communicatie. 

Advies is om de bestaande organisatiestructuur uit te breiden met een: 

- Gezamenlijke projectgroep (of: werkgroep) Communicatie en Relatiemanagement, bestaande uit 

medewerkers van RIVM en RWS die actief zijn in communicatie en/of relatiemanagement; 

- Redactieraad, met communicatie adviseurs vanuit de opdrachtgevers (IenM, IPO/BIJ12 en VNG) 

en uitvoerders (RIVM, RWS). De redactieraad geeft advies over concept teksten voor de Atlas.   

Tenslotte is het advies aan de atlasorganisatie ervoor te zorgen dat de nieuwe organisatiestructuur, 

verantwoordelijkheden en rollen voor relatiemanagement en communicatie op management niveau 

vastgesteld worden. Dat geeft de noodzakelijke duidelijkheid aan alle betrokkenen.  

 

6.2 Strategische uitgangspunten 

De transitie naar een steeds complexere samenleving vraagt om anders denken en anders werken. 

Het advies is om in de werkgroep communicatie en relatiemanagement van de Atlas Leefomgeving de 

volgende strategische uitgangspunten te hanteren: 

1. Van buiten naar binnen denken en werken (paragraaf 6.2.1) 

2. Van aanbod naar vraag gericht werken (paragraaf 6.2.2) 

3. Interactief (net)werken en samenwerken/coproduceren (paragraaf 6.2.3). 

 

6.2.1  Van buiten naar binnen 

Een cultuuromslag binnen de Atlas Leefomgeving is gewenst. Voor een succesvolle communicatie is 

‘van buiten naar binnen’ denken en doen een randvoorwaarde. De wensen van gebruikers en 

leveranciers komen centraal te staan, níet de ICT-technische (on)mogelijkheden en aanbodgerichte 

content.  

Ook strategisch inzicht in de trends die zich binnen de samenleving afspelen en wat gebruikers 

interesseert is leidend. De uitdaging is om meer door de bril van gebruikers naar de verdere 

ontwikkeling van de Atlas Leefomgeving te kijken. Concreet betekent dit intensieve dialoog met 

nieuwe gebruikers (gebruikersgroepen) en het sneller toevoegen van actualiteit aan de content, 

waardoor doelgroepen zich directer aangesproken en gefaciliteerd voelen. Het streven is ook om via 

twitter en facebook nieuwsberichten te verspreiden, die aansluiten bij topics op de politieke en 

maatschappelijke agenda.  
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6.2.2 Van aanbod naar vraag  

De Atlas Leefomgeving gaat op dit moment vooral uit van informatie die de leveranciers (aanbieders, 

bronhouders) kunnen aanleveren. Het relatiemanagement is tot nu toe in hoofdzaak gericht geweest 

op de leveranciers van informatie. Het effect is dat de Atlas Leefomgeving nú met name aanbod 

gestuurd is (figuur 6.2).  

Door de strategische communicatie van buiten naar binnen en van aanbod gericht naar vraag gericht 

te organiseren, wil de Atlasorganisatie een verandering inzetten. Er komt meer focus te liggen op de 

gebruikers(groepen) en intermediairs.  

 

Figuur 6.2  De nieuwe aanpak van de Atlas Leefomgeving: van aanbod naar vraag gericht  

 

6.2.3 Interactief (net)werken en samenwerken  

Samen met gebruikers en aanbieders van informatie wil de Atlasorganisatie in coproductie met deze 

partijen door ontwikkelen. Dat vraagt van de atlasorganisatie een focus gericht op samenwerking met 

deze partners, respect voor elkaars belangen, en een faciliterende houding. De wensen van gebruikers 

komen meer op de voorgrond te staan. 

Naar het algemene publiek verdient de naamsbekendheid van de Atlas meer aandacht dan nu. De 

zichtbaarheid van de Atlas Leefomgeving vergroten we door in de communicatie de focus te leggen bij 

de doelgroep gebruikers. Naar verwachting wordt de Atlas daardoor tevens klantgerichter.  

Het streven is om het relatiebeheer naar de leveranciers (bronhouders) op het huidige niveau te 

houden. Daarnaast wil de Atlasorganisatie haar positie als koploper handhaven door nieuwe 

gebruikers te binden aan de Atlas, ambassadeurs te benoemen en innovatieve mogelijkheden in de 

atlas op te nemen.  
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7. Conclusies en aanbevelingen  

 

Vanwege in- en externe veranderingen binnen de Atlasorganisatie heeft Rijkswaterstaat aan ORG-ID 

Organisatie- en Beleidsadvies gevraagd een strategisch communicatieplan voor de Atlas Leefomgeving 

op te stellen. Het communicatieplan geeft inzicht in de (communicatie) missie en visie van de Atlas, 

nieuwe doelgroepen, gewenste communicatiemiddelen, het benodigde relatiemanagement en de 

organisatie van de communicatie. De afsluitende conclusies en aanbevelingen geven we hieronder.  

 

Missie en visie 

 Vanwege trends als decentralisatie, lokalisering en bewonersparticipatie willen lokale 

overheden, bedrijven en inwoners meer zelfsturing van de eigen leefomgeving.  

 De atlasorganisatie wil inspelen op deze trends door samen met nieuwe én bestaande partners 

een klantgerichte (vraaggerichte) Atlas Leefomgeving te realiseren.  

 Bij deze participatieve strategie staat wederkerigheid voorop: het is halen en brengen. 

Relatiemanagement is de ‘smeerolie’ om de beweging naar coproductie te realiseren. 

 De missie van de Atlasorganisatie is dat zij bewoners (particulieren, burgers) en professionals 

wil ondersteunen met gelijke startinformatie om hen meer zelfsturing en grotere autonomie te 

geven bij besluiten over de kwaliteit van de leefomgeving. 

 De visie van de Atlasorganisatie is dat zij een gezamenlijke beweging wil zijn die inspireert, 

besluiten faciliteert en antwoorden geeft. En een beweging die informatie digitaal deelt met de 

energieke samenleving.    

 

Nieuwe doelgroepen 

 De atlasorganisatie wil gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en inwoners 

nadrukkelijk uitnodigen te participeren in de Atlas community en actief mee te doen. 

 Het advies is gebruikersgroepen centraal te stellen: het is met en voor gebruikers. Met een 

aansprekend praktijkvoorbeeld inventariseren gebruikers welke informatie zij nodig hebben uit 

de atlas, en welke informatie zij aan de atlas kunnen leveren. 

 Informatie over nieuwe partners is nodig. Welke houding en gedrag laat de partner zien? Wat 

moet er gebeuren om deze houding om te zetten in meehelpen en meedoen? 

 De focus in de doelgroepen kan liggen bij vergunningverleners, gebiedsontwikkelaars, 

toezichthouders en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen.  

 

Communicatiemiddelen 

 Het actief benoemen van (ook bestuurlijke) ambassadeurs en intensiever communiceren over 

de voordelen (meerwaarde) van de Atlas kan ook helpen de naamsbekendheid te vergroten.   

 Stel een communicatiekalender op als hulpmiddel om te bepalen of de Atlas op het podium 

moet komen bij evenementen van derden, of dat het nodig is zelf iets te organiseren. 

 Breng één keer per twee maanden een digitale nieuwsbrief uit om belangstellenden te 

informeren over nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwsbrief werkt positief voor het behouden van 

draagvlak en commitment. En je laat zien dat Atlas een succesvolle beweging (community) is.        

 Intensiveer het gebruik van sociale media om de ‘community’ te binden en de bekendheid van 

atlas te vergroten. Plaats vooral positieve berichten over de leefomgeving of over de atlas zelf. 

 

Relatiemanagement 

 Professioneel relatiemanagement is essentieel voor draagvlak en acceptatie van de Atlas 

Leefomgeving. Het gaat om de dialoog, en het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid. 

 De atlasorganisatie wil met het relatiemanagement de komende jaren vooral nieuwe 

gebruikers (en aanbieders) van informatie bereiken: gemeenten, omgevingsdiensten 

waterschappen en bewonersinitiatieven. Eerder was deze m.n. gericht op aanbieders.  

 Gemeenten kunnen daarbij het overheidsloket naar de bewoners zijn. Omgevingsdiensten en 

waterschappen hebben vanuit de vergunningverlening en toezicht contacten met bedrijven. 
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 Het relatiemanagement richt de energie op het proces (samenwerking), persoonlijke aandacht 

(voor gebruikers) en partnerschap (vertrouwen, gezamenlijk eigenaarschap, bestuurlijke 

deal). Sturen op verdere verbetering van de atlas zelf (inhoudelijk) blijft noodzakelijk. 

  

Organisatiestructuur 

 De verantwoordelijkheid voor en regie over de strategische communicatie ligt bij RWS als 

trekker van het relatiemanagement. Gezien de relatie met de inhoud (content) is het advies 

de uitvoering van de communicatie bij de gezamenlijke uitvoerders RIVM en RWS te leggen. 

 Binnen de atlasorganisatie ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud (content) en de 

functionaliteit (gebruiksgemak) bij het RIVM. Het communiceren over inhoud en functionaliteit 

van de Atlas Leefomgeving ligt daarom in het verlengde hiervan bij het RIVM.  

 Voor het doelmatig inrichten van het relatiemanagement is het advies binnen de 

atlasorganisatie een taakverdeling te maken. Er zijn namelijk een groot aantal nieuwe (en 

bestaande) gebruikers, aanbieders en strategische partners van de atlas. 

 Bovenstaande aanpak vraagt om structuur en samenhang in het relatiemanagement en de 

communicatie. Het advies is de bestaande organisatiestructuur uit te breiden met een:  

- gezamenlijke projectgroep (of werkgroep) Communicatie en Relatiemanagement, met 

medewerkers van RWS en RIVM actief in communicatie en relatiemanagement.  

- redactieraad, met communicatie adviseurs vanuit opdrachtgevers (IenM, IPO/BIJ12, VNG) en 

uitvoerders (RWS, RIVM). 

 De kracht zit in de (in- en externe) samenwerking! Zorg er als atlasteam voor dat de nieuwe 

organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en rollen (managerial) vastgelegd worden. En dat 

deze werkbaar en doelmatig blijven.   

 

De verwachting is dat door deze aanpak het gebruik en de naamsbekendheid van de Atlas 

Leefomgeving zal toenemen. Dat vergt wel enkele jaren opbouw- en doorlooptijd12. Vertrouwen komt 

immers te voet en gaat te paard! 

                                                           
12  Verbinden met vertrouwen; hoe partijen met verschillende belangen strategisch kunnen samenwerken; Hans 
Nuiver et. al., ORG-ID, 2008. 


