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Proloog
De Directie Communicatie & Voorlichting (C&V) heeft in opdracht van de Overheid van Curaçao een strategisch 

communicatieplan 2019-2023 opgesteld, dat aangeeft op welke wijze Communicatie in de komende jaren een 

essentiële bijdrage moet gaan geven aan de kwaliteit van Openbaar Bestuur en Politiek.

Daarbij is rekening gehouden met vele aspecten, onder meer met de bestaande communicatiestructuur (sterkte- 

en aandachtspunten) en het regeerprogramma dat als uitgangspunt moet dienen voor de toekomstvisie, die de 

Overheid voor ogen moet hebben op het gebied van communicatie. Daarnaast is er in het bijzonder stil gestaan bij 

nieuwe (technologische) ontwikkelingen en maatschappelijke trends binnen de gemeenschap, voornamelijk voor 

wat betreft de interactie tussen individuen en groeperingen binnen de samenleving, alsook naar de overheid toe 

en vice versa.

Doel strategisch communicatieplan
Doel van dit plan is om samenhang te creëren in alle communicatie-uitingen die voortvloeien uit de velerlei 

lopende programma’s en projecten binnen de overheid, en het bewerkstelligen van een heldere positionering van 

het overheidsbestuur en ambtelijk apparaat binnen de samenleving als zijnde een betrouwbaar en effectief en 

efficiënt opererend orgaan. Het binden van relevante stakeholders en het stimuleren van gewenste veranderingen 

op zowel bestuurlijk als communicatieniveau zijn een van de grootste mijlpalen die de overheid wenst te bereiken 

met dit plan.

Dynamisch groeidocument
Rekening dient te worden gehouden met het feit dat het hier om een groeidocument gaat, waarbij deze eerste 

versie duidelijk richting geeft aan de initiatiefase waarin de C&V de eerste fundamentele stappen neemt tot het 

invoeren van de genoemde strategieën in dit plan. Het leggen van deze cruciale basis dient dan als uitgangspunt 

en katalysator voor het verder tot in details ontwikkelen en implementeren van alle beoogde communicatieacties 

en -middelen, gebaseerd op een compleet uitgewerkte planning en tijdsschema.

Gewenst eindresultaat
Alle communicatie-inspanningen moeten uiteindelijk voor een juiste beeldvorming over de overheid gaan zorgen 

bij alle stakeholders, zowel intern als extern. Wat weer ten goede komt van een duurzame en kansrijke relatie tussen 

deze partijen. De Overheid van Curaçao is hierbij voornemens Communicatie als belangrijk beleidsinstrument en 

tool in te zetten bij al haar activiteiten.

Maharo Isenia

Interim directeur Directie Communicatie & Voorlichting 

Januari 2019
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Inleiding

De Overheid van Curaçao is anno 2018 op een belangrijk 

kruispunt beland voor wat betreft het adequaat en 

resultaatgericht uitvoeren van haar regeerprogramma. Dit 

geldt zonder meer ook voor de wijze waarop ze tot nu toe 

heeft gecommuniceerd zowel intern binnen het ambtelijk 

apparaat als daarbuiten naar de gemeenschap toe. Er gaat 

tegenwoordig vrijwel geen raads- of commissievergadering 

voorbij of communicatie wordt genoemd als oplossing 

voor of juist de oorzaak van tal van problemen.

Een nieuwe richting qua communicatie
De tijd is nu dan ook aangebroken om het 

communicatiebeleid van de Overheid van Curaçao te 

herijken door het goed inzichtelijk te maken en zodanig te 

herstructureren, waardoor het mogelijk wordt om te komen 

tot een professionele, doelgroepgerichte en hedendaagse 

communicatie.

Dit strategisch communicatieplan 2019-2023 is een 

bruikbaar werkdocument om gedurende de volgende 

bestuursperiode communicatie effectiever en efficiënter 

in te zetten. Daarbij wordt communicatie gezien als zowel 

een dienst aan het publiek alsook een hulpmiddel om op 

integrale wijze ondersteuning te bieden aan alle uit te 

voeren taken van de overheid. Het uiteindelijke streven is 

om te komen tot een goed georganiseerde en eenduidige 

communicatie, waarbij de overheid als een professionele, 

deskundige organisatie wordt gepresenteerd. Deze 

manier van communiceren draagt bij tot het profileren 

van de Overheid van Curaçao als een ‘open overheid’, 

die nauw verbonden is met en het vertrouwen heeft 

weten op te bouwen bij de verschillende doelgroepen en 

belanghebbenden. 

Wegwijzer strategisch 
communicatieplan
Het strategisch communicatieplan begint met een 

globale verkenning van maatschappelijke ontwikkelingen 

(op communicatiegebied) en de huidige invulling 

van de communicatiefunctie binnen de overheid. 

Op basis hiervan – onder andere door het bepalen 

van aandachtspunten – wordt de gewenste situatie 

omschreven (implicaties voor overheidscommunicatie) 

en worden ervan daaruit strategische- en operationele 

doelstellingen herleid. Dit plan is zeker geen eindpunt, 

maar juist een vertrekpunt voor het opzetten van concrete 

communicatieactiviteiten, die jaarlijks de revue passeren 

en vervolgens in de communicatieplanning worden 

opgenomen. 

Het plan richt zich verder voor een belangrijk deel 

op de rol, positie en werkzaamheden van de Directie 

Communicatie & Voorlichting (C&V) binnen de 

overheidsorganisatie. Dit gebeurt rekening houdende 

met het feit dat een groot deel van de communicatie 

– via de correspondentie, persoonlijke contacten en 

klantencontacten vanuit de verschillende ministeries 

– buiten de C&V plaatsvindt. De C&V regisseert en 

ondersteunt op centraal niveau al deze communicatie. 

Daarnaast maakt de C&V communicatiebeleid en 

ondersteunt zij de Minister-President, de Raad van 

Ministers en de Gouverneur actief bij hun communicatie. 

De verschillende verantwoordelijkheden en taken worden 

in dit plan nader beschreven. 
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De invloed van de sociale media, de complexiteit van 

de samenleving en de steeds meer groeiende vraag 

naar interactieve beleidsvoering zorgen ervoor dat men 

tegenwoordig andere verwachtingen heeft dan vroeger ten 

aanzien van de overheid en hoe de overheid communiceert. 

Communicatie die zich uitsluitend richt op het zenden van 

boodschappen, bedoeld om kennis houding en gedrag 

te veranderen, voldoet niet langer. Grenzen tussen in- 

en externe communicatie vervagen steeds meer door de 

digitaliseringontwikkeling. Informatie wordt gemaakt, 

gedeeld en doorgegeven door iedereen binnen en buiten 

de organisatie. De overheid moet tegenwoordig veel 

meer luisteren en aansluiten op wat er online (via sociale 

netwerken en het internet) wordt gezegd. Monitoren, 

interpreteren en inspelen op de omgeving is veel 

belangrijker geworden.

Huidige invulling van de 
communicatiefunctie
De veranderende behoefte in de samenleving voor 

wat betreft haar relatie met de overheid vraagt om een 

multidisciplinaire kijk op communicatie en daarop 

afgestemd een effectieve en efficiënte aanpak. In de 

afgelopen jaren sinds de officiële intrede van de autonome 

status van Curaçao, zijn er verschillende handelingen 

verricht om te komen tot een optimale inrichting van 

de communicatiefunctie. Vanuit de C&V is dit in grote 

lijnen gelukt, waarbij bepaalde communicatie- en 

voorlichtingsactiviteiten inmiddels verankerd zijn in de 

cultuur van de overheid en grotendeels goed verlopen. Een 

“Quick scan” van hoe de communicatiefunctie momenteel 

binnen de Overheid van Curaçao wordt ingericht, laat 

echter de volgende aandachtspunten zien:

Visie op communicatie

1. Het gewenste imago van de Overheid van Curaçao 

is onbekend. Onduidelijk is ook op welke wijze 

de overheid zich naar buiten toe wil profileren. 

De overheid kent geen eenduidig overheid breed 

informatie- en promotiebeleid. Activiteiten op dit vlak 

worden vooralsnog ad hoc vormgegeven en daarnaast 

ontbreekt het vaak aan samenhang.

2. De Overheid van Curaçao wil open zijn in de 

communicatie, maar in de praktijk is het nog vaak 

moeilijk om daar voldoende invulling aan te geven. 

Zo is te zien dat bij de voorbereiding van activiteiten 

en de ontwikkeling van beleid, de communicatie niet 

of in een zeer laat stadium de aandacht krijgt.

3. De rol van communicatie in de organisatie beperkt 

zich nog teveel tot operationele zaken, vindt vaak 

nog ad hoc plaats en is grotendeels op middelen 

gericht. Het samenspel tussen het bestuur, de gehele 

organisatie en de C&V, verdient verbetering om meer 

gebruik te maken van continue beleidsadvisering op 

communicatiegebied. 

4. De overheid wil burgers meer betrekken bij beleid. 

Er ontbreken echter in de organisatie nog duidelijke 

richtlijnen over interactieve beleidsvorming. Hierdoor 

blijft de mate van interactiviteit nog vaak beperkt tot 

wettelijk bepaalde inspraakprocedures of beperkt het 

zich tot een incidentele actie van een ministerie of 

overheidsinstantie. 
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Maatschappelijke trends
Bij de nieuwe inrichting van de overheidscommunicatie 

is het zaak rekening te houden met de volgende relevante 

trends:

Trend 1: Van offline naar online

Iedereen communiceert en steeds vaker gebeurt dat 

online via platforms als Facebook en Instagram. Mensen 

zijn als het ware hyperconnected, waarbij social media 

de buitenwereld direct binnen brengt. De rol van 

opinieleiders moet daarbij niet onderschat worden. 

Internet is namelijk een 24-uurs medium met een groot 

bereik. 

Daarnaast is ook de rol van de traditionele media, zoals 

TV, radio en de krant, veranderd met de komst van 

social media en over-the-top (OTT) messaging apps. 

Deze nieuwsplatforms zijn nog steeds belangrijk, maar 

veranderen door de online interactie met het publiek. 

Voorheen was er vooral sprake van eenrichtingsverkeer. 

Nu speelt de burger zelf een belangrijke rol in het 

medialandschap omdat hij eenvoudiger in staat is om 

zijn mening te delen (via blogs, posts, tweets, chat etc.). 

Iets waar goed rekening mee moet worden gehouden bij 

sociale media is het fenomeen van filterbubbels, waarbij 

er aan de hand van algoritmen (op grond van het gedrag 

op social media) wie wat voorgeschoteld krijgt. Men ziet 

vooral (nieuws)updates van gelijkgestemden. Nepnieuws 

krijgt onder andere hierdoor ook meer kans. 

De meest effectieve wijze om met dit steeds groter 

wordende fenomeen om te gaan, is om van een passieve 

naar een meer proactieve houding te gaan, waarbij 

de overheid zodanig met het publiek communiceert 

waardoor deze bubbels zoveel mogelijk worden 

doorgeprikt en feiten nagecheckt. 

5. Binnen de overheidsorganisatie kijkt men 

verschillend naar de rol van communicatie en de C&V. 

Communicatie wordt nog te vaak gezien als sluitstuk 

van het beleidsproces. Daarnaast is bij een deel van de 

ambtenaren en bestuurders de communicatiecultuur 

nog niet zodanig dat men stil staat bij en 

verantwoordelijkheid neemt voor de communicatieve 

aspecten van hun beleidsvoorstellen.

6. De taken van de C&V concentreren zich nog grotendeels 

op de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Het 

aspect advisering is onderbelicht.

7. Andere organisaties en afdelingen ervaren de rol 

van de C&V vaak als onduidelijk. Het is voor hen 

onduidelijk wat men zelf moet doen en waarin de C&V 

hen kan ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat een goede 

aansluiting met de Accountmanagers Communicatie 

van de verschillende ministeries en Pr-personen van de 

Ministers steeds vaker een uitdaging wordt.

8. De interne communicatie is een groot aandachtspunt. 

Het blijkt nog moeilijk te zijn om de juiste informatie 

op het juiste moment bij de juiste personen te hebben. 

Dat heeft deels te maken met cultuuraspecten (bv. 

eilandjesvorming, en geen proactief zoekgedrag), 

maar ook met het niet (goed) benutten van bestaande 

structuren en/of beschikbare platforms en programma’s.

9. Externe communicatie is nog niet voldoende toegespitst 

op de diverse doelgroepen in de maatschappij. In een 

redelijk aantal gevallen wordt algemene communicatie 

bedreven, terwijl maatwerk vereist is. 

10. De informatievoorziening over de producten en 

diensten van de overheid vindt nog grotendeels plaats 

via de traditionele kanalen. De mogelijkheden van de 

informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden 

nog niet optimaal benut. De huidige ICT-infrastructuur 

laat bijvoorbeeld te wensen over, waardoor nieuwe 

innovatieve platforms niet eenvoudig geïntegreerd 

kunnen worden.
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(aan de hand van bijvoorbeeld hun opleidingsniveau, 

inkomen en religie) en is daardoor minder gemakkelijk 

in groepen te delen. Een negatieve consequentie 

hiervan is het groeiende gevoel van sociale uitsluiting 

en maatschappelijk onbehagen dat vaak door de media 

verder wordt aangewakkerd en versterkt. 

Deze situatie kan alleen overbrugd worden wanneer er 

op proactieve wijze en continue basis maatschappelijke 

ontwikkelingen worden gesignaleerd en waar nodig zelfs 

erop geanticipeerd wordt om inzicht te krijgen in de 

wensen en behoeften van mensen, die dan weer gebruikt 

kunnen worden bij het ontwikkelen en beargumenteren 

van beleid.

Implicatie voor overheidscommunicatie:

Implicatie voor overheidscommunicatie:

De rol van de overheid moet anders worden. 

In plaats van zenden en regisseren, is het 
nu zaak om te converseren en in contact 
te staan met de omgeving. 

Dit vergt een meer flexibel, snel en adequate opstelling 

van de overheid om mee te kunnen bewegen met de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het vraagt om een 

sociale organisatie met communicatieve medewerkers, 

waarbij de C&V niet alleen de regie voert over de 

communicatie vanuit de overheid, maar daarnaast tevens 

ondersteuning biedt aan anderen binnen het ambtelijk 

apparaat om namens de overheid te communiceren. 

Een eerste vereiste hierbij is het – door het bestuur en 

managementteam tezamen met de afdeling HRO – 

positief beïnvloeden van het gedrag van ambtenaren 

om de gewenste cultuur te creëren, door onder 

andere voorbeeldgedrag te belonen en successen 

te communiceren. Een tweede vereiste is ook dat er 

de mankracht moet zijn om te communiceren met 

de burgers via sociale media. Dit in de vorm van een 

“customer service desk”, waarbij gebruikt wordt gemaakt 

van innovatieve instrumenten. Hier ligt een kans voor 

de overheid om ambtenaren, die momenteel “obsolete” 

zijn, te herscholen en opnieuw in te zetten.

De overheid moet op eerlijke, authentieke en continue 

wijze (en niet eens in de zoveel tijd) communiceren over 

wat zij doet. 

Het gaat daarbij ten eerste om het 
leggen van verantwoording om het 
vertrouwen te verdienen. In dit geval 
niet alleen over de resultaten, maar ook 
over het proces dat is doorlopen om tot 
die resultaten te komen. 

Ten tweede gaat het tevens om betrouwbaarheid 

bewijzen door te allen tijde juiste, nuttige en eenvoudige 

informatie te verschaffen. (Kern)boodschappen effectief 

overbrengen werkt niet meer volgens een kritiek-

repliekformat, omdat ze vaak bedacht en daardoor 

minder oprecht overkomen. 

Vertrouwen winnen wordt mogelijk aan 
de hand van meer persoonlijk contact 
via kanalen die als persoonlijk worden 
ervaren en dichter bij de mens staan. 

Trend 2: Verbinding maken

Een andere ontwikkeling op het gebied 
van communicatie is dat het nu meer 
gaat om ‘welk gevoel heeft men bij de 
overheid’. Het is een omwenteling van 
reputatie naar legitimatie (bestaansrecht 
van de overheid).  

Om het gevoel bij de overheid positief te beïnvloeden is de 

rol van communicatie gericht op verbindingen maken door 

open en transparant te zijn. Een belangrijke ontwikkeling 

dat in dit context niet over het hoofd mag worden gezien 

is een toename in de bestaansonzekerheid bij mensen. 

Men heeft tegenwoordig minder vaak een (vaste) baan 

en robotisering en digitalisering nemen steeds meer 

banen over. Verder verschilt men steeds meer qua leefstijl 
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Trend 4: Dataficering van de samenleving

De opkomst van de datasamenleving is momenteel in 

volle gang doordat nieuwe digitale technologie de wereld 

steeds meer verovert. Digitalisering zorgt ervoor dat 

toegankelijkheid en snelheid van informatie toenemen, 

met als gevolg een explosieve groei in digitale content. 

Mede door deze ontwikkeling is zowel de omvang van 

het informatieaanbod als de manier waarop het wordt 

gebruikt aan grote veranderingen onderhevig. Dit heeft 

veel consequenties voor het gebruik van informatie, 

zowel juridisch en technisch als in de manier waarop het 

kan worden aangeboden en doorzocht. 

Het openbaar bestuur vervult een cruciale dubbelrol 

in de transitie naar een datasamenleving. In de eerste 

plaats zal het bestuur de transitie van de samenleving 

en de economie in goede banen moeten leiden. In de 

tweede plaats wordt het openbaar bestuur zelf getroffen 

door de datarevolutie. De disruptieve impact van nieuwe 

technologie verandert ook de rol en het functioneren van 

de overheid. 

Nieuwe vormen voor bestuur en beleid 
worden steeds urgenter, aangezien 
de overheid op steeds meer fronten 
moeite heeft haar maatschappelijke 
taken te vervullen. 

De noodzaak tot vernieuwing in bijna alle sectoren en 

processen van de overheid vraagt om een brede strategie 

voor digitale innovatie.

Trend 3: Techdriven maatschappij

Momenteel is er globaal een verschuiving te zien van mens 

naar machine en van de fysieke wereld naar een meer virtuele 

wereld. Nieuwe technologieën zoals bots, de blockchain en 

augmented reality hebben steeds meer impact op de wijze 

waarop mensen met elkaar samenleven en communiceren. 

Dit gebeurt middels kunstmatige intelligentie, namelijk dat 

aan de hand van data ervoor gezorgd wordt dat computers 

steeds beter kunnen voorspellen en beslissingen kunnen 

nemen.

Ook kunnen deze computers zichzelf verbeteren (machine 

learning). Met de komst van de blockchaintechnologie 

wordt de rol van bijvoorbeeld de overheid ten opzichte 

van de gemeenschap ook anders, doordat werkwijzen 

steeds transparanter, democratischer, efficiënter en veiliger 

worden.

In vele gevallen zal de overheid nog steeds uit moeten 

gaan van communicatieactiviteiten die gericht zijn 

op “logische” doelgroepen. Echter, deze manier van 

algemene segmentatie moet zoveel mogelijk vermeden 

worden door van doelgroep communicatie over te 

gaan naar life events (relevante regelingen en rechten 

worden aan de hand van persoonlijke situaties op maat 

aangeboden), hyperpersonalisatie (marketing-op-maat) 

en gedrag (het centraal stellen van het gedrag van 

mensen in een bepaalde context).

Verder wordt van de overheid gevraagd om inclusief 

te handelen door middel van ‘deep democracy’ (ervoor 

borgen dat de groepen zich vertegenwoordigd voelen 

in politiek, beleid en uitvoering). Het gaat hier vooral 

om het verdiepen in mensen door te signaleren, voelen 

en luisteren. Ook bij mensen die zich niet gehoord 

voelen, zich niet durven uit te spreken of van wie de 

mening wordt genegeerd. Een ander belangrijke punt 

is ‘bridging’: het organiseren van verbindingen tussen 

groepen mensen die de neiging hebben niet met elkaar 

te communiceren. 

De overheid moet zich inspannen om 
mensen meer bij elkaar te brengen, 
waarbij het niet zozeer over verschillen 
gaat, maar eerder over nuances en 
overeenkomsten.

Visie op com
m

unicatie

Implicatie voor overheidscommunicatie:

Ook op Curaçao wordt de komst van nieuwe 

technologieën, of in ieder geval de behoefte eraan, 

steeds zichtbaarder in de maatschappij. Deze nieuwe 

ontwikkelingen vormen een vast en belangrijk 

onderdeel van nieuwe communicatietechnologieën. De 

overheid van Curaçao moet zich gaan afvragen of zij 

klaar is hiervoor. Dit vergt onder meer een sterke ICT-

infrastructuur met goede beveiliging en daarnaast ook 

de inzetbaarheid van multidisciplinaire teams om nieuwe 

communicatievraagstukken te kunnen beantwoorden, 

waar deze nieuwe technologieën voor kunnen worden 

ingezet. Overwogen dient te worden is de mogelijkheid 

dat de blockchain biedt om nepnieuws tegen te gaan. 
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benoemd op niveau van impact, namelijk ‘objectives’, en 

‘outcomes’, en dat daarvan wordt afgeleid welke ‘outputs’ 

(concrete producten of diensten) er gerealiseerd moeten 

worden om deze resultaten te behalen, en met welke 

activiteiten dit voor elkaar wordt gekregen. Op basis 

daarvan worden vervolgens aan elk van de activiteiten 

mensuren en middelen gealloceerd. Het zorgt ervoor 

dat vooraf specifieke resultaten worden gepland en 

begroot, die gedurende het jaar worden gerealiseerd 

en waar nodig bijgesteld, zodat aan het einde van het 

jaar op transparante wijze de prestaties kunnen worden 

verantwoord.”

Communicatie-uitgangspunten
Rekening houdende met het doel van de overheid zoals 

omschreven in het regeerprogramma 2017-2021, waarbij de 

overheid voornemens is het vertrouwen bij de burger terug 

te winnen door het scheppen van rust en het creëren van de 

nodige condities voor sociaaleconomische ontwikkeling, is 

het zaak de communicatie te laten berusten op de volgende 

uitgangspunten (kernwaarden): 

• Open, korte lijnen, georiënteerd op mensen, samenhang 

zoeken, dynamisch;

• Transparant, laagdrempelig, gericht op participatie, 

persoonsgericht;

• Zorgvuldig, klantgericht, professioneel, toegankelijk.

Result Based Management

Verder moet de (her)inrichting van de communicatie 

worden gestructureerd aan de hand van de huidige 

systematiek dat door de overheid wordt gehanteerd zoals 

onderaan beschreven:

“Het ministerie Algemene Zaken werkt sinds 2013 in 

toenemende mate volgens een planning & control 

cyclus, die aansluiting vindt bij de systematiek van de 

verantwoorde beleidsbegroting op basis van Result Based 

Management. Ook het huidige regeerprogramma is op 

deze wijze opgezet. Dit betekent dat er resultaten worden 

Implicatie voor overheidscommunicatie:

Data gedreven beleid en bestuur en duidelijke 

communicatie daar omheen is een grote vereiste 

voor de overheid.  Randvoorwaarde hierbij is dat 

ambtenaren in hun werk moeten kunnen steunen op 

de kwaliteit van data én op de kwaliteit van de data-

organisatie. Alleen dan kunnen zij de kansen van big 

en open data aangrijpen en aansluiting maken en 

houden met de datasamenleving. ‘Data Governance’ 

draagt bij aan de kwaliteit van e-dienstverlening en 

aan een transparante overheid. Het is een voorwaarde 

én katalysator voor het datagedreven organiseren 

van overheidstaken. Bijvoorbeeld om efficiënte en 

innovatieve uitvoeringsprocessen in te richten. Maar 

‘data governance’ biedt ook de mogelijkheid om de 

kansen van (big en open) data ambitieus en constructief 

aan te grijpen (bijvoorbeeld het oplossen van concrete 

maatschappelijke uitdagingen, zoals het bevorderen van 

verkeersveiligheid, de leefbaarheid binnen steden of de 

toegankelijkheid van zorg en onderwijs).

Visie op com
m

unicatie
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van een meer open en communicatieve houding die het 

overheidsbestuur nastreeft.

Doelstellingen externe communicatie
Bij de externe communicatie wordt uitgegaan van de 

gedachte dat goede externe communicatie vanuit een 

goed geïnformeerde interne doelgroep geschiedt, 

kortom: 

“extern winnen is intern beginnen”.

Met deze gedachtegang wilt de Overheid van Curaçao 

haar imago verbeteren door zich actiever te profileren 

door de juiste identiteit aan te nemen. Proactief 

communiceren (zowel intern als extern op transparante, 

respectvolle, duidelijke, snelle en adequate wijze) ‘helpt’ 

de gemeenschap bij het begrijpen en accepteren van 

beleidskeuzes die door de overheid zijn genomen. De 

media speelt hierin een belangrijke rol. Zij dragen bij aan 

de imagovorming (het beeld dat de gemeenschap heeft) 

van de overheid. 

Uitgaande van bovenstaande interne- en externe 

doelstellingen zal de communicatie van de Overheid 

van Curaçao verankerd zijn op de volgende strategische 

doeleinden:

Informatievoorziening 

Overheidscommunicatie is een vorm van dienstverlening. 

De regering informeert over overheidszaken. De nadruk 

ligt hier op informatie over de dienstverlening en de 

rechten en plichten van de overheid en de gemeenschap 

jegens elkaar.

Doelstellingen interne communicatie 
De doelstelling van interne communicatie is primair het 

creëren van een adequate informatiestroom (beleids-, 

taak- en procesinformatie), oftewel interne platform, om 

bestuurders en medewerkers in staat te stellen om hun 

werk goed te kunnen verrichten en hen te motiveren. 

Daarnaast kan het platform gebruikt worden om andere 

informatie (niet-werkgebonden nieuws) uit te wisselen, c.q. 

intern te communiceren. 

Met name deze laatste informatie-uitwisseling is ook van 

belang voor het werkklimaat en de sfeer in de organisatie. 

Interne communicatie is namelijk de basis voor een optimale 

communicatie met externe doelgroepen en gaat daar in 

een aantal opzichten aan vooraf. Interne communicatie 

is onmisbaar voor een goed ambassadeurschap van alle 

medewerkers. Pas wanneer de medewerkers bekend zijn 

met de (externe) prestaties en producten kunnen ze er trots 

op zijn en dat ook uitdragen. 

Communicatie heeft ook de taak om externe ontwikkelingen 

te signaleren en inzichtelijk te maken voor de medewerkers. 

Ook daarvoor zijn goed functionerende interne kanalen 

van belang, zeker voor een organisatie die openheid en 

transparantie als communicatieve kernwaarde heeft. 

Uiteraard is het ook belangrijk dat medewerkers bekend 

zijn met het hoe en waarom van allerlei werkafspraken, 

functionele informatie en beleidsontwikkelingen. 

Verder is een goede interne communicatie voorwaarde 

voor lopende en toekomstige trajecten van 

personeelsontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld 

integriteit, kwaliteit en productiviteit, en kan dat 

medewerkers motiveren en bijdragen aan de ontwikkeling 

Communicatiedoelstellingen
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Draagvlak en vertrouwen 

Overheidscommunicatie heeft als doel het vergroten van draagvlak voor het openbaar bestuur. Anders gezegd, de 

gemeenschap moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid haar belang dient of daar rekening mee houdt. Verder is 

communicatie een instrument om de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het overheidsbeleid bij de gemeenschap 

te vergroten. Dit is van groot belang aangezien beleid alleen succesvol kan zijn als het door de ‘eindgebruikers’ wordt 

begrepen, geaccepteerd en uitgevoerd. 

Betekenisgeving 

Een doel van de overheidscommunicatie is het geven van betekenis aan (zowel positieve als negatieve) gebeurtenissen en 

ontwikkelingen binnen de Curaçaose gemeenschap.

Imago 

Alle communicatieve inspanningen op imago-gebied – het vinden van en goed communiceren van gemeenschappelijkheden 

– moeten ernaar toe leiden dat de gemeenschap zich trots voelt over haar overheid.

Feedback 

Onderzoek naar de kwaliteit van de communicatie wordt een structureel onderdeel van de activiteiten van C&V (hoe 

loopt de communicatie, komt de boodschap aan bij de bedoelde ontvanger, begrijpt de ontvanger de boodschap, wil de 

ontvanger de boodschap, zijn de gekozen middelen en media de goede, etc.

De planning en uitvoering van de interne en externe communicatie is ontvanger gericht, oftewel “outside-in” geformuleerd. 

Dat wil zeggen, de overheid sluit met de communicatie zoveel mogelijk aan op de kenmerken en behoeften van de 

beoogde doelgroepen. De overheid vraagt zich dus niet alleen af wat zij zelf ‘kwijt wilt’, maar ook waar de doelgroepen in 

geïnteresseerd zijn en wanneer.

C
om
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Om de eerdergenoemde communicatiedoelstellingen te kunnen realiseren kiest de Overheid van Curaçao in haar 

communicatie ervoor om van een “doel-middelen” sturing over te gaan naar een aansturing op relaties. Hiermee wordt 

bereikt dat de strategie, planning, uitvoering en evaluatie van de communicatie worden geleid door het doel om de relatie 

met de stakeholders te optimaliseren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er eenduidigheid bestaat over wie de 

stakeholders zijn, wat hun relatieve belang is, wat de overheid toevoegt aan deze relatie en wat de overheid uit deze relatie 

terug wenst te halen. In dit hoofdstuk worden de antwoorden op deze vragen nader toegelicht.

Stakeholdersanalyse

De Overheid van Curaçao krijgt in haar communicatie te maken met de volgende stakeholders, die intern en extern als 

volgt zijn onderverdeeld:

Intern Extern

• Ministers

• Managementteams Ministeries

• Ministeriële staf (kabinet) van de ministers

• Publieke medewerkers

• Burgers

• Parlementsleden

• Bedrijfsleven

• Ondernemers (investeerders/ beleggers)

• Personeelsbonden

• Pers

• Politiek

• Immigranten

• Belangengroepen

• Brede publiek

De communicatieaanpak voor elk van deze stakeholders verschilt naar gelang de mate van belang en invloed dat ze hebben 

bij het beleid dat gevoerd wordt door de overheid. Het belang gaat over de mate waarin stakeholders belang hebben bij 

het handelen van de overheid, oftewel geraakt worden door een overheidsbesluit. De invloed gaat over de mate waarin 

stakeholders invloed hebben op het handelen van de overheid. Het gaat hier dus om partijen die overheidsbesluiten 

kunnen en willen beïnvloeden. Om dit te bepalen is gebruik gemaakt van de volgende scores: zeer hoog (ZH), hoog (H), 

M (matig) en L (laag). 

D
oelgroepen

Doelgroepen
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Aan de hand van die scores zijn de stakeholders vervolgens onderverdeeld in vier categorieën, te weten: 1) belangrijke 

speler, 2) belanghebbende, 3) Influencers en 4) toeschouwer, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding:

In
vl

oe
d

Laag Matig Hoog Zeer hoog

Zeer hoog Influencer (tevreden houden):

• Personeelsbonden

• Belangengroepen

• Maatschappelijke organisaties

• Pers

• Politiek

Belangrijke speler (vertroetelen):

• Burgers

• Bedrijfsleven

• Ondernemers

• Ministers 

• Managementteams Ministeries

• Ministeriële staf (kabinet) van de 

ministers

• Publieke medewerkers

• ParlementsledenHoog

Matig Toeschouwer (minder / weinig aandacht): 

• Brede publiek

Belanghebbende (op de hoogte houden):

• ImmigrantenLaag

Belangrijke spelers (primaire stakeholders)

Deze groep is heel belangrijk in de communicatiebenadering, omdat zij de meeste tijd en/of energie in de overheid 

steken en/of het sterkst worden geraakt door alles wat de overheid doet. Deze partijen zijn niet alleen de succesmakers 

en –brekers, maar ook de belangrijkste ‘driver’ van de reputatie van de overheid. Het gevolg hiervan is dat de overheid 

deze groep continu moet blijven vertroetelen door ze overal van op de hoogte te houden (afhankelijk van hun specifieke 

behoeften en verwachtingen) en waar nodig/mogelijk te raadplegen.

Influencers (secundaire stakeholders)

Deze groep heeft geen rechtstreeks, maar eerder een afgeleid belang, waarbij zij opkomen voor de belangen van de 

primaire stakeholders. Ze zijn als het ware de reputatieversterkers; wanneer er een goede relatie bestaat tussen de overheid 

en de belanghebbenden uit deze groep, kunnen zij hun invloed in positieve zin aanwenden. Deze groep moet daarom 

tevreden gehouden worden.

Belanghebbenden (secundaire stakeholders)

Deze groep valt tevens onder de groep secundaire stakeholders, echter zal de overheid zich anders in haar communicatie 

naar hen toe opstellen. In principe heeft deze groep niet veel invloed en wordt daardoor niet (snel) geraadpleegd bij het 

nemen van beslissingen, maar zullen wel in overweging moeten worden genomen. De beste aanpak is om deze groep 

continu goed geïnformeerd te houden naargelang hun behoeften en verwachtingen. 

Toeschouwer (influential)

Onder de groep toeschouwers valt het brede publiek. Het gaat hier om de resterende partijen binnen de samenleving 

die niet in de eerdergenoemde groepen naar voren zijn gekomen, waardoor het dus niet vast te stellen is of ze wel 

invloed beoefenen op of door de overheid worden beïnvloed. Echter, het brede publiek heeft indirect wel invloed op de 

overheid en heeft daarnaast de meest uiteenlopende belangen en opvattingen. Het is dus een moeilijk te onderschatten 

“influential”. Het mogelijkerwijs negatief effect van deze groep kan zoveel mogelijk worden genuanceerd door ze 

strategisch als intermediair in te zetten om de overheidsdoelen te behalen. Verstandig is hierbij om regelmatig bij deze 

groep een luisterend oor neer te leggen en ze verder geïnformeerd te houden via algemene middelen zoals de website, 

een nieuwsbrief of flyer/poster.

D
oelgroepen
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Kernboodschap
In algemene zin is de boodschap van de Overheid van Curaçao: 

“Als overheid zijn wij begaan met de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao en de leefsituatie van het Curaçaose 

volk. We zien het als onze plicht om hier structureel en integraal een duidelijk positieve wending aan te geven. 

Wij werken dan ook continu aan verbetering van onze processen, kwaliteit en dienstverlening. Contact met de 

Overheid van Curaçao is betrouwbaar, volledig en respectvol. Wij doen dit graag samen met u zijnde een belangrijk 

en onmisbaar partner in het proces”.

Uitgangspunten en bouwstenen
Bij het formuleren van boodschappen naar de verschillende doelgroepen toe is het zaak een strategie uit te werken voor 

elke gedefinieerde doelgroep (doelgroepenstrategie). Per doelgroep moeten worden onderzocht hoe bij die groep de 

oordeelsvorming plaats vindt, welke van buiten komende informatie en informatiekanalen daarbij een rol spelen, en 

vanuit welk maatschappijbeeld wordt geredeneerd.

Verder zal de boodschap te allen tijde moeten zijn gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

• De overheid is altijd duidelijk herkenbaar als afzender van de informatie;

• Bij het communiceren over een beleid is het altijd duidelijk over welke beleidsfase het gaat, dat dan weer z’n weerslag 

heeft op de communicatiestijl (feitelijk van aard en zakelijk van toon of juist meer afgestemd op de belevingswereld 

van de doelgroep en dus persoonlijker).

• De communicatie moet zodanig zijn dat de gemeenschap niet alleen zoveel mogelijk een goed beeld krijgt van de 

doelen die de overheid wilt behalen, maar ook wat de specifieke uitdagingen hierbij zijn. Met als resultaat dat de 

gemeenschap altijd de nodige begrip kan opbrengen voor situaties die er kunnen ontstaan. 

B
oodschap

Boodschap
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Communicatie omvat veel meer dan alleen ‘voorlichting’. Voorlichting duidt op een eenzijdige informatiestroom van 

overheid naar samenleving, terwijl het begrip communicatie – zoals geanalyseerd en beschreven in de voorgaande 

hoofdstukken – duidelijk aangeeft dat het om een tweerichtingsverkeer zou moeten gaan, met andere woorden een 

tweespraak met de samenleving. 

Bij haar strategievorming vat de Overheid van Curaçao communicatie dan ook op als een permanent proces van informeren, 

consulteren en overleggen, dat alle fasen van het overheidshandelen omvat. Dit communicatieproces is gebaseerd op de 

volgende vier kernpunten met bijbehorende vraagstellingen:

Kernpunt Vraagstelling

Voeling houden met de samenleving Hoe kan communicatie worden ingezet om beter voeling 

te houden met wat de samenleving vindt en ervaart?

Het binnenhalen van de buitenwereld Hoe kan communicatie worden ingezet om de ‘buiten-

wereld’ vroegtijdig in de beleidsontwikkeling binnen te 

halen?

Het zichtbaar maken van de samenhang in het beleid Hoe kan communicatie worden ingezet om de samen-

hang in het beleid zichtbaar te maken? Welke conse-

quenties heeft dat voor de strategie en uitvoering van 

communicatie van en door de overheid? 

Het managen van verwachtingen Hoe kan door een permanent communicatieproces met 

de gemeenschap, waarin de werkzaamheden en de legit-

imiteit van de overheid centraal staan, een realistischer 

beeld worden gegeven van de taken van de overheid 

zodat verwachtingen daarover beter kunnen worden 

gemanaged?

De vier bovenomschreven vragen benaderen het communicatieproces van twee kanten. De eerste twee vragen hebben 

betrekking op de input (hoe komt de overheid erachter wat de verschillende stakeholders denken en willen). De laatste 

twee vragen zijn gericht op de output (hoe kan de informatie van de overheid naar de gemeenschap worden verbeterd). 

Tezamen maken ze deel uit van één samenhangend communicatieproces. 

C
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Dit leidt tot de volgende twee communicatiethema’s (randvoorwaarden voor de communicatie):

• De open overheid

• Communicatie is een volwaardig onderdeel van het beleidsproces

De open overheid
Randvoorwaarde voor het communicatieproces is dat alle stakeholders over de informatie beschikken die nodig is om hen 

op zinvolle wijze aan het proces te laten deelnemen, uitgaande van de gedachtegang dat 1) maximale transparantie een 

voorwaarde is voor een voor de overheid en gemeenschap bevredigend tweezijdig contact en dat 2) het actief openbaar 

maken van informatie een kerntaak is van de overheidscommunicatie.

Communicatie is een volwaardig onderdeel van het beleidsproces

De ambities op het gebied van communicatie dat de overheid voor ogen heeft kunnen 
slechts worden waargemaakt als ervoor gezorgd wordt dat Communicatie als een 
managementtaak wordt beschouwd, dat gekoppeld is aan de volgende eisen:

• Voldoende communicatiedeskundigheid binnen beleidsdirecties;

• Bewaken van de eenheid van communicatie;

• Het binnen de overheidsorganisatie creëren en vasthouden van voldoende deskundigheid op alle communicatieterreinen.

Uitgaande van deze thema’s zijn de volgende strategische resultaten (gewenste impact) bepaald:

Stakeholder Gewenste impact

De gemeenschap van Curaçao De gemeenschap is goed geïnformeerd over alle 

ontwikkelingen rondom de overheid en kan erop 

vertrouwen dat deze informatie te allen tijde juist is. De 

gemeenschap voelt zich hierdoor begrepen en gehoord, 

wetende dat de overheid rekening houdt met haar wensen 

en behoeften door de gemeenschap actief te benaderen 

en naar te luisteren.

Het ambtelijk apparaat De overheidsmedewerker is continue in staat om op 

verantwoorde wijze kwalitatief diensten te verlenen, 

waarbij de medewerker trots is op zijn of haar rol binnen 

de organisatie.

Kabinet Rhuggenaath Het zittende kabinet (Kabinet Rhuggenaath) kan rekenen 

op draagvlak (begrip, acceptatie en steun) vanuit de 

gemeenschap.
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Hoe kan communicatie worden ingezet om de 

samenhang in het beleid zichtbaar te maken? Welke 

consequenties heeft dat voor de strategie en uitvoering 

van communicatie van en door de overheid?

• Onderscheid maken tussen en verschillend 

communiceren over vaststaand beleid en nog niet 

aanvaard beleid;

• Heldere afspraken vastleggen omtrent het publiekelijk 

optreden van de verschillende bestuurders (bv. Pr-

handleiding);

• Oprichting van een deskundig communicatieteam 

voor het geven van advies binnen alle gelederen van 

de overheid;

• Eén beeldmerk hanteren voor alle uitingen van de 

overheid (uniformiteit);

• Ontwikkelen van de juiste identiteit (corporate 

identity) voor de overheid;

• Eenduidigheid in de manier van informatieverschaffing 

(bv. één loket, één portaal, infowijzer etc.).

• Verbetering van de horizontale communicatie tussen 

de met externe communicatie belaste afdelingen en 

personen (accountmanagers);

Hoe kan door een permanent communicatieproces 

met de gemeenschap, waarin de werkzaamheden 

en de legitimiteit van de overheid centraal staan, een 

realistischer beeld worden gegeven van de taken van de 

overheid zodat verwachtingen daarover beter kunnen 

worden gemanaged? 

• Het ontwikkelen en inzetten van geschikte offline en 

online voorlichtingsmaterialen (brieven, flyers etc.);

• Opzetten en implementeren van gerichte campagnes 

om de identiteit van de overheid breed bekend te 

maken of om stakeholders aan te spreken op hun 

eigen verantwoordelijkheid.

Te denken valt aan de volgende input en output om de 

gewenste strategische resultaten te behalen:

Hoe kan communicatie worden ingezet om beter voeling 

te houden met wat de samenleving vindt en ervaart?

• Rechtstreeks contact met de gemeenschap (bv. via 

werkbezoeken, spreekuren, townhall meetings, 

individueel contact etc.);

• Meningspeiling als onmisbaar instrument inzetten 

(bv. enquêtes, focusgroepen, media-analyse, 

maatschappelijk debat etc.).

Hoe kan communicatie worden ingezet om de 

‘buitenwereld’ vroegtijdig in de beleidsontwikkeling 

binnen te halen?

• Het van het begin af aan vertalen van een 

beleidsvoornemen in één of enkele kernboodschappen 

die op herkenbare wijze worden gecommuniceerd en 

waaraan tijdens de beleidsvorming (zo veel mogelijk) 

wordt vastgehouden;

• Openheid over het verloop van beleidsvorming (bv. 

openbaar maken van agenda’s en voorontwerpen van 

wetgeving en beleidsnota’s, het plaatsen van online 

dossiers die ‘meegroeien’ en ‘meekleuren’ met de 

fase van beleidsontwikkeling, het volgen van politieke 

besluitvorming via televisie (Gov TV) etc.);

• Gebruik maken van nieuwe moderne, digitale kanalen;

• Duidelijke communiceren (rekenschap geven) over 

de mate van invloed van de ‘buitenwereld’ bij het 

beleidsvormingsproces.
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WhatsApp / email
Via een speciaal daarvoor gekozen WhatsApp nummer 

of anders via een geautomatiseerd e-mail system kan de 

gemeenschap regelmatig informatie blijven ontvangen 

van de overheid. 

Gov TV (voorlopige titel)
De bestaande Tv-kanaal 84 van de overheid wordt ‘on-

demand’, waarbij kijkers zelf kunnen beslissen naar welk 

onderdeel van een bepaald programma ze willen kijken 

en op welk tijdstip.

Chatbot
Door gebruik te maken van chatbots zal de overheid 

op effectieve en efficiënte wijze geautomatiseerde 

antwoorden kunnen geven aan het publiek. Dit om het 

proces te faciliteren, echter zal het nooit en te nimmer de 

plaats moeten innemen van persoonlijk contact indien 

dat noodzakelijk wordt geacht. 

“Humans of Gov”(voorlopige titel)
Via de officiële Facebookpagina van de overheid zal 

een speciale sectie worden geïntroduceerd, waarbij 

de ambtenaar in “the spotlight” wordt gezet. Het doel 

hiervan is om te laten zien dat ambtenaren tevens 

onderdeel vormen van de gemeenschap (externe doel) en 

om ambtenaren kennis met elkaar te laten maken op een 

andere, meer sociale manier (interne doel). 

Vanuit de overheidsorganisatie en binnen projecten die 

de overheid uitvoert zullen er verschillende vormen van 

communicatie gaan worden ingezet met de daarbij horende 

middelen.

Communicatieplatform
Het in het leven roepen van een communicatieplatform 

is de voornaamste actie die overheid zal gaan realiseren 

om Communicatie een prominente rol te geven op 

managementniveau. Dit platform zal bestaan uit drie 

ministers (het liefst bestaande uit de leiders van de zittende 

partijen) en drie communicatie-experts. De drie experts 

bestaan uit één persoon vanuit de C&V en twee externe 

personen, waaronder een woordvoerder. 

Communicatieprocedure Raad van 
Ministers
Om de communicatie verder optimaal te positioneren 

binnen de totaliteit van het besluitvormingsproces, zal de 

Raad van Ministers op communicatiegebied gaan worden 

geadviseerd aan de hand van een communicatieprocedure. 

Het doel hierbij is om op duurzame wijze communicatief 

invulling te geven aan genomen overheidsbesluiten (voor, 

tijdens en na het proces). 

 

Fòrti Habrí
Fòrti Habrí wordt hét platform waar de overheid en de 

gemeenschap dichter bij elkaar zullen komen. Aan de hand 

van een focusgroep (die wekelijks varieert) zullen groepen 

belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om zichzelf te 

uiten en inspraak te hebben op besluitvorming rondom 

beleid. Aan het einde van elke sessie (die nooit ‘live’ zullen 

zijn) zal een audiovisuele ‘recap’ worden geplaatst op onder 

andere de website en sociale mediakanalen van de overheid. 

Q&A (voorlopige titel)
De Q&A-sessies via sociale media zijn bedoeld om 

wekelijks een onderwerp aan bod te laten komen, waarbij 

de gemeenschap alle vragen die ze daarover hebben 

kunnen stellen aan de overheid. De woordvoerder, die deze 

vragen via bijvoorbeeld een privé bericht of anders een 

WhatsApp bericht zal ontvangen, zal middels een video de 

ter zake doende antwoorden naar de gemeenschap terug 

communiceren. 

Vormen en Middelen
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Plan van aanpakDe verschillende communicatieacties en middelen worden in dit hoofdstuk via een matrix nader toegelicht:

 

Gewenste impact

De gemeenschap is goed geïnformeerd over alle ontwikkelingen rondom de overheid en kan erop vertrouwen dat deze 
informatie te allen tijde juist is.

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Op actieve wijze open, begrijpelijk en 

transparant communiceren.

Opzetten van alle 
communicatiekanalen die 
de doelgroepen effectief 
benaderen.

Communicatieplatforms

Communicatiehandleiding

Platform Gov TV

Laagdrempelige content

Communicatiekanalen promoten

Implementeren van een 
escalatiemodel om goede 
crisiscommunicatie uit te 
oefenen en acceptatie bij het 
volk te creëren (‘pave the way’).

Crisiscommunicatieplan en –team. 

Crisiscommunicatiehandleiding

Crisiscommunicatietraining voor 
woordvoerders

Training crisisbeleid voor 
communicatieteam

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Een goed, betrouwbaar en professioneel 

(servicegericht) functionerende C&V 

binnen de overheidsorganisatie.

Opzetten van een 
communicatiebeleid dat 
gericht is op het verkrijgen 
van uniformiteit binnen de 
overheid
Communicatiehandleiding.

Uniformiteitsbeleid

Handleiding uniformiteit

Templates en checklists

Systeem distributie handleiding

Communicatietraining voor 
o.a. account managers.

Logistiek doen voor de training

Training faciliteren en evaluatie houden

Een effectief en efficiënt 
monitoringssysteem opzetten.

Maandelijks consult over het uit te voeren 
beleid houden met de accountmanagers

Eventuele aanpassingen aan de handleiding 
maken en doorvoeren

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Het beïnvloeden van de publieke opinie om 

een positieve impact te creëren en nepnieuws 

tegen te gaan.

Inzetten van “community 
management” binnen het 
complete sociale media 
netwerk van de overheid.

Strategie “community management” 
opzetten

Platform opzetten a.d.h.v. het 
implementeren van een ‘watchdog’ 
applicatie voor fact-checking.

Uitvoering strategie

Monitoring en evaluatie om effectiviteit te 
meten

Plan van aanpak
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Gewenste impact

De overheidsmedewerker is continue in staat kwalitatief diensten te verlenen op verantwoorde wijze, waarbij de medewerker 
trots is op zijn of haar functierol binnen de organisatie.

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Het ambtelijk apparaat heeft toegang tot 

alle benodigde informatie en functioneert 

als een goede communicatiemedewerker 

(ambassadeur) van de overheid.

Alle benodigde platforms 
opzetten voor het delen van 
informatie.

Bestaande platforms identificeren om in te 
zetten

Handleiding maken voor inzetbaarheid 
platforms en informatievoorziening

Enquête behoefte medewerkers

Mediatheek opzetten

Alle bestaande beleid en lopende processen 
door communiceren.

Intern communicatiebeleid 
opzetten.

Intern communicatiebeleid

Training intern communicatiebeleid aan 
accountmanagers

Maandelijkse monitoring en evaluatie voor 
mogelijke aanpassingen en het doorvoeren 
daarvan

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

De publieke medewerker is bewust van haar 

functie (verantwoordelijkheidsgevoel) en rol 

(eigenwaarde) binnen de overheidsorganisatie

Het versterken van de 
‘corporate identity’ van de 
overheid (professionalisme 
en integriteit van de 
overheidsmedewerker)

Toolkit “Gov in a box” (digitaal platform – 
YouPP)

Aangewezen verantwoordelijke voor 
bewaken van huisstijl en maandelijkse 
monitoring daarvan

Facebookpagina “Humans of Gov”

Definitie professionalisme ambtelijk 
apparaat

Intern campagne professionalisme en 
integriteit tezamen met de Ministerie BPD

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Het erkennen en belonen van medewerkers 

(motiveren middels ‘incentives’).

Opzetten van een 
kennismanagement & interne 
communicatieplatform.

Digitale nieuwsbrief

Het organiseren van 
trainingen en teambuildings.

Informatie LMA / overheidsprocedures, 
action learnings (on the job / webinars), 
kernwaaarden

Een redactieteam opstellen 
voor content management.

Teksten voor vrschillende platforms: 
Sirkulashon, Dinámiko en digitaal platform

Plenaire sessies en 
intervisiesessies houden.

Promoten van Lotus Notes, huisstijl etc.
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Gewenste impact

De gemeenschap voelt zich begrepen en gehoord door de overheid en vertrouwt erop dat de overheid rekening houdt met 
haar wensen en behoeften door actief de gemeenschap te benaderen en naar te luisteren.

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Het implementeren van systemen die 

interactie stimuleren met de gemeenschap, 

zodat men op elk moment de overheid 

makkelijk kan benaderen om van gedachten te 

wisselen.

Opzetten van een focusgroep 
genaamd “Fòrti Habrí” (Face-
2-Face)

Opzet en implementatie format “Fòrti 
Habrí” 

Eén algemene pagina 
aanmaken en beheren 
waaronder alle sociale media 
van de overheid zal komen te 
staan. Ook het introduceren 
van wekelijkse Q&A-sessies.

Inventarisatie sociale mediakanalen voor 
gebruik bij platform

Sociale mediateam opzetten

Eén platform sociale media creëren 
uit de verschillende bestaande sociale 
mediakanalen van de overheid 

Chatbox en chatbots

Klantenservice team opzetten

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

De informatie in begrijpelijk taal aanbieden 

aan de hand van de wensen en behoeften van 

de verschillende doelgroepen.

Focusgroep opzetten voor het 
inventariseren van bestaande 
zienswijze en onbehagen bij 
het volk.

Sessies organiseren a.d.h.v. uitgangspunten 
regeerovereenkomst. Informatiecampagne 
via sociale media organiseren met 
‘infomercials’ van 1 minuut of 
animatievideo’s

Data collecteren om een 
reële beeld te creëren van 
actuele thema’s: De overheid 
informeert.

Campagne over data via krant, TV en sociale 
media

Communicatiestrategie Communicatieactie Vorm / Middel

Alle beleid op uniforme en consistente wijze 

naar buiten toe communiceren die goed 

aansluiten op alle beleidsprogramma’s van de 

overheid.

Het formuleren van één 
algemeen communicatiebeleid 
en creëren van een Pr-
handleiding voor het Kabinet 
en de ministers elk.

Interface, cloud based systeem opzetten (via 
Gov website of een ander nieuw platform)

Handleiding met checklist

Het kort houden van de 
communicatielijnen binnen de 
sociale media om effectief en 
efficiënt te communiceren.

Web based application voor productie flyer 
met korte teksten (JPG-formaat).

Nepnieuws tegengaan aan 
de hand van een effectief en 
efficiënt aanpak.

Monitoringsteam nepnieuws bestaande 
uit accountmanagers en kabinetsleden (via 
Whatsapp of Google)

Betaalde grootschalige campagne contra-
arrestatie nepnieuws via sociale media

Chatbots installeren
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O
rganisatie van de com

m
unicatie

Organisatie van de communicatie

Binnen de overheidsorganisatie moet de C&V bijdragen aan twee dingen:
1. Betere dienstverlening en

2. Beter democratisch functioneren. 

Taken C&V
Dit wordt mogelijk aan de hand van een multidisciplinaire aanpak van de communicatie vanuit een centrale functie 

(regie). De taken zijn over het algemeen: 

• Opzet en implementatie van het communicatiebeleid;

• Communicatieadvisering bestuur en management;

• Communicatieadvisering projecten;

• Inrichting interne communicatie;

• Huisstijlontwikkeling en -bewaking;

• Ontwikkelen tool kits en templates;

• Representatie;

• Coördinatie en begeleiding productie van voorlichtingsmateriaal;

• Publieksvoorlichting;

• Persvoorlichting;

• Contentbeheer website;

• Promotiebeleid;

• Media-watching, media-analyse en omgevingsonderzoek.

Communicatie Kabinet van de Gouverneur
Een belangrijke communicatietaak dat nader uitleg verdient, is het faciliteren en ondersteunen van de communicatie-

inspanningen die worden gedaan vanuit het Kabinet van de Gouverneur. Gezien het feit dat de Gouverneur de Koning 

vertegenwoordigd – waarbij het beleid van haar kabinet verankerd is in het Reglement van het Koninkrijk en Constitutie 

van Curaçao – is het zaak de dat communicatie rondom haar beleid te allen tijde in lijn is met gemaakte afspraken met 

Nederland. 

Als gevolg hiervan is de C&V dan ook niet direct belast met de communicatie van de Gouverneur, maar geeft het 

ondersteuning waar en indien nodig middels het beschikbaar stellen van haar diensten en infrastructuur zoals boven 

omschreven. Specifieke taken waar de C&V verder mee helpt is het faciliteren van de communicatie rondom de 

naturalisatieceremonie, Koninklijke onderscheidingen en belangrijke vieringen zoals Koningsdag. Eindverantwoordelijkheid 

van alle communicatieproducten blijft in handen van het Kabinet van de Gouverneur.

Communicatiejaarplan 
Elk jaar zal er een plan van aanpak, oftewel een communicatiejaarplan, worden opgesteld door het – aan de hand van 

een effectmeting – opnieuw inventariseren en evalueren van alle geïmplementeerde communicatieacties en beschikbare 

middelen in het voorgaande jaar. 

Deze effectmeting zorgt ervoor dat er, indien nodig, aanpassingen worden gedaan aan de communicatievisie en daaruit 

voortvloeiende communicatie-uitganspunten. Hieruit worden dan weer concrete actiepunten herleid op basis van 

prioriteitenstelling met daarop gebaseerd een planning en tijdschema. Deze actiepunten zullen tevens terug te vinden 

zijn in het jaarplan van de Ministerie van Algemene Zaken.
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