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Inleiding
Communiceren over de waarde van water is belangrijker dan ooit.
Maar hoe doen we dat als Waterschap Vallei en Veluwe? Hoe laten
we zien dat we onze kerntaken als waterschap goed uitvoeren en
tegelijk ambities hebben die veel verder reiken?
Deze communicatiestrategie geeft op hoofdlijnen weer hoe we in
de periode 2021 - 2027 communiceren. Daarbij houden we rekening
met de ambities in ons meerjarenbeleid, trends en ontwikkelingen in
de samenleving en in het communicatie vak. Deze strategie zorgt
voor samenhang en focus in de communicatie van ons waterschap.
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Veranderende maatschappij
Nooit eerder werd er in Nederland zo veelvuldig het gesprek
gevoerd over onderwerpen als klimaatverandering, circulaire
economie, energietransitie en biodiversiteit.
Onderwerpen waar het waterschap, naast veilige dijken, schoon
en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater
dagelijks aan werkt.
De uitgangspunten van de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI),
Blauw Omgevingsprogramma (BOP) en bestuursagenda zijn
als basis genomen voor deze communicatiestrategie.
Ook werken we aan een wendbare organisatie om de verbinding
te kunnen blijven maken tussen maatschappij en organisatie.
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Visie op communicatie
Met de BOVI en het BOP heeft Waterschap Vallei en Veluwe een
ambitieuze langetermijnvisie neergelegd. De opgave is groot en
divers en bij het realiseren van de opgaven is samenwerking
met verschillende organisaties en onze inwoners van belang.
Communicatie heeft een cruciale rol in het zichtbaar maken van
doelen, in het verbinden ervan en in het realiseren van draagvlak.
Kortom: voor het realiseren van de opgaven, is communicatie
randvoorwaardelijk. Daarom heeft communicatie een duidelijke
plek in het hart van het beleid en aan de voorkant van programma’s,
projecten en processen.
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Met gerichte communicatie maken we de waarde van water in
de leefomgeving zichtbaar door een klimaat te scheppen waarin
samenwerking met inwoners, bedrijven, overheidspartners,
kennisinstituten en andere stakeholders (hierna: partners)
vanzelfsprekend is. We dragen bij aan bewustwording,
betrokkenheid, draagvlak, handelingsperspectief en klimaatbewust gedrag voor huidige en toekomstige generaties.
Onze ambities zijn hoog, we willen vooroplopen. We zijn dé
partner van de toekomst; betrouwbaar, dichtbij, benaderbaar,
open en persoonlijk en zijn uitnodigend in de samenwerking.
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Communicatieprincipes

Verbindend
We zoeken naar gemeenschappelijkheid.
Zo verbinden we onze doelen aan die van onze
partners. We verbinden onze eigen organisatie
aan de buitenwereld en laten zien wat de
waarde van ons werk is en vanuit welke rol
we hieraan bijdragen.
Transparant
We communiceren in begrijpelijke taal over wat
we doen, onze regelgeving en geven inzicht in de
(beleids)keuzes die we maken en waarop we deze
keuzes baseren. We delen onze kennis, maken
dillema’s bespreekbaar, luisteren en staan open
voor feedback.
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Toegankelijk
De informatie die we ontsluiten is in begrijpelijke
taal (B1) en (digitaal) toegankelijk. Onze organisatie
is dat ook. Dienstverlening is daarbij belangrijk.
Persoonlijk en dichtbij
Met communicatie creëren we persoonlijke
betrokkenheid en beleving. We maken het
water(schaps)werk inzichtelijk door aan te sluiten
bij de belevingswereld van onze doelgroepen.
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Onze communicatiestrategie bevat vier aandachtspunten

Versterken
samenwerking
en participatie
De basis van ons werk is
samenwerken: luisteren naar de
wensen en belangen die er zijn
en andersom ook laten zien
welke dilemma’s we vanuit
onze expertise tegenkomen.
Effectieve communicatie is
maatwerk. Goed luisteren en
gericht antwoord geven op
vragen en wensen die leven
bij onze doelgroepen. We zijn
doorlopend in gesprek met
onze partners over ons
water(werk) en dagen ze
uit om hieraan een actieve
bijdrage te leveren.
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Vergroten
waterbewustzijn
Als waterschap willen we het
waterbewustzijn vergroten.
Door te laten zien wat het
belang en de betekenis van
zoet en schoon water in de
leefomgeving is, maken we
onze partners bewust van de
waarde van water. Voor huidige
en toekomstige generaties.
Samen met partners zoals
gemeenten en het drinkwaterbedrijf geven we mensen inzicht
in wat zij zelf kunnen doen.
Zorgen voor de kwaliteit van
de leefomgeving doen we
met elkaar.

Bestuurlijke
legitimiteit
We laten zien hoe het democratisch proces georganiseerd is,
maar belangrijker nog: we informeren inwoners dat ze onderdeel zijn van het democratisch
proces en invloed kunnen uitoefenen door actief en passief
kiesrecht. We leggen uit wat
onze verantwoordelijkheid is,
hoe we onze wettelijke taken
uitvoeren en geven inzicht in
hoe we het belastinggeld
besteden. We zeggen wat we
doen en doen wat we zeggen.
Dat, gecombineerd met onze
passie voor water en bewezen
deskundigheid zorgt voor vertrouwen bij alle doelgroepen.

Een communicatieve
organisatie
We zijn trots op ons werk en
stralen dat uit. Een communicatieve, bestuurlijk sensitieve en
dienstverlenende organisatie is
de voorwaarde voor het zijn van
een overheid. Medewerkers en
bestuurders zijn (on)bewust
ambassadeur van de organisatie
en dragen bij aan het vergroten
van het water(schaps)bewustzijn.
We zijn een netwerkorganisatie
waarin communicatie een gedeelde verantwoordelijkheid
is van de hele organisatie.
Team communicatie is hierin
adviserend, regisserend en
faciliterend en draagt bij aan
de verbinding tussen ‘binnen’
en ‘buiten’.
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De uitwerking van de vier aandachtspunten
Elk van de 4 aandachtspunten van deze strategie wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsplan
Communicatie, waarbij voor elk spoor doelgroepen en middelen worden uitgewerkt.
In het kort:
Versterken samenwerking en participatie
Hier richten we ons op onze omgeving.
Het gaat dan om al onze partners.
Middelen die we in kunnen zetten zijn
onder meer gesprekken, adviesraden,
nieuwsbrieven en bijeenkomsten.
Waterbewustzijn vergroten
We richten ons op onze partners in ons gebied,
laten hen de waarde van water in de leefomgeving zien en bieden handelingsperspectief.
Dit start op scholen (educatie), maar vindt ook
zijn weg in social media, campagnes, inzet van
een jeugdbestuur en activiteiten rond bijvoorbeeld de landelijke Week van ons Water.

20210068 (Communicatiestrategie).indd 7

Bestuurlijke legitimiteit
We richten ons op onze inwoners en kiezers.
Het gaat hier om waterschapsbewustzijn, dat
we bereiken via corporate- en bestuurlijke
communicatieactiviteiten, waaronder de media.
Communicatieve organisatie
In deze interne lijn, richten we ons op onze
eigen organisatie, waarbij we werken aan
de voorwaarden voor ambassadeurschap en
communicatief vaardige medewerkers en
bestuurders en op trots en aantrekkelijk
werkgeverschap.
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Accountability
De effectiviteit van communicatie-inspanningen wordt doorlopend
gemonitord en gemeten en kan leiden tot bijstellingen in de
werkzaamheden. In de zomer van 2022 wordt, vooruitlopend op de
verkiezingen van 2023, een imago-meting gedaan. Deze kan leiden
tot aanpassingen in de uitwerking van de strategie, maar vormt ook
input voor de verkiezingscampagne.
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Vervolgproces
Deze kaderstellende strategie wordt in
de komende maanden uitgewerkt in een
Uitvoeringsplan Communicatie.
Hierin staat per aandachtspunt omschreven met
welk doel we welke activiteiten ondernemen
voor welke doelgroep. Hierin wordt opgenomen
hoe we de communicatie organiseren en wat
er nodig is aan mensen en middelen om
deze communicatiestrategie te realiseren.
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Daarbij kijken we hoe we de inzet van mensen
en de effectiviteit van communicatiemiddelen
en instrumenten kunnen versterken.
De mate waarin we invulling kunnen geven aan
de communicatiestrategie is afhankelijk van de
middelen die we ervoor beschikbaar hebben.
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