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Aanleiding
Dit communicatiebeleidsplan bieden wij u ter kennisname aan. Dit communicatiebeleidsplan heeft als
uitgangspunt dat door middel van heldere afspraken en een kritische blik op de huidige situatie een
aanzienlijke verbetering op gang kan worden gebracht om te komen tot een stevig bouwwerk.
Inhoud mededeling
Bij een organisatie als een gemeente is het belangrijk dat een communicatiebeleid wordt gemaakt
waar de hele organisatie zich aan houdt. Een beleidsplan schrijven en vaststellen is een eerste stap in
een verbeterproces waarbij gewerkt wordt aan een betere communicatie en uitstraling van de
organisatie. In dit plan wordt nader in gegaan op de corporate-, interne- en externe communicatie. De
verbeterpunten die hieruit voortvloeien staan per punt beschreven in het uitvoeringsplan.
Het doel is dat de communicatie-uitingen van de gemeente Aalten meer eenheid krijgen. Alle
medewerkers worden geacht zich aan dit plan te houden. Om het beleid daadwerkelijk onder de
aandacht van de medewerkers te krijgen zal het team ComBo een communicatieflyer maken. Hierop
kan iedere medewerker in een oogopslag zien wat de afspraken zijn met betrekking tot communicatie,
deze communicatieflyer wordt tevens aan de raadsleden aangeboden. Onderwerpen die op de flyer
komen zijn bijvoorbeeld: het gebruik van het logo, het maken van PowerPointpresentatie en het
noteren van eigen telefoonnummers in publicaties.
Ook is het doel dat medewerkers meer gaan aftemmen met het team ComBo. De
communicatieadviseurs moeten tijdig betrokken worden door bijvoorbeeld projectleiders, zodat er in
de toekomst meer uniform en integraal gewerkt kan worden.
Team ComBo is verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatiebeleidsplan. Het
uitvoeringsplan bestaat uit een overzicht waarin alle communicatieactiviteiten beschreven staan.
Deze zullen binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd.
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De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
Het communicatiebeleidsplan – communicatie in beeld

