


Communicatie aanpak 
Sociaal Domein regio Maastricht-Heuvelland 



Van visie naar opgave - beleidsdoel 

Vanuit de visie op 3D ‘Meedoen en meetellen’:  
transitie 3D = transformatie = cultuuromslag 

•  De visie Meedoen en meetellen betekent een cultuuromslag voor burgers, professionals en 
gemeenten. Zo gaat het versterken van de eigen kracht van de burger over vormen van 
zelfsturing en zelforganisatie. Over maatschappelijke innovatie en over nieuwe vormen van 
burgerproductie. Met andere woorden: een nieuw evenwicht tussen overheid en samenleving, 
waarbij de gemeente faciliteert en regisseert: 

•  ondersteuning vanuit eigen kracht  
•  integrale toegang tot zorg : betaalbaarder en doelmatiger 
•  via inrichten (2015), naar structuurverandering (2018) en cultuuromslag. 



Communicatiedoel 3D 

Vanuit die visie en opgave is het doel van de communicatie, waarmee 
zij bijdraagt aan de realisering van de transformatieopgave:  

 
–  Vertrouwen creëren van burger en samenleving in het proces en het product  

zodat er draagvlak ontstaat voor de opgave en de verandering die deze teweeg 
brengt 

–  Acceptatie in de omgeving (‘anders kijken’)  
 



Doelgroepen  

Intern   

§  Gemeenteraad (‘nieuwe’ raadsleden): meeweten, meedoen, meebeslissen 
§  College: meeweten, meebeslissen 
§  (Beleids)medewerkers : meeweten, meedenken 



Doelgroepen  

Extern  
 
§  Inwoners (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Cliënten (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Ouders, familie (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Mantelzorgers, vrijwilligers (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Organisaties die met vrijwilligers werken (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Zorgaanbieders en maatschappelijke  en welzijnsorganisaties (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Maatschappelijke partners (scholen, politie, huisartsen) (meeweten, meedenken, meedoen) 
§  Inspraak- en adviesorganen (meeweten, meedenken, meedoen) 



De boodschap – het kernverhaal 

•  Maastricht-Heuvelland krijgt er net als alle gemeenten in Nederland nieuwe taken bij op het gebied van zorg, werk en 
jeugd. Vanaf 2015 gaan wij de dagbesteding , de begeleiding van mensen met een beperking en de jeugdhulp 
organiseren en uitvoeren. Tot nu toe deden het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars dat. Maar vanaf 2015 hevelt het 
Rijk de taken over naar de gemeenten omdat wij als gemeenten dichter bij onze inwoners staan en beter in staat zijn de 
zorg en ondersteuning in de directe omgeving te organiseren. Dat is hard nodig want de zorg wordt te duur, er zijn te veel 
instanties bij betrokken en er wordt te weinig gekeken naar wat onze inwoners op eigen kracht kunnen. De begeleiding 
naar werk deden we altijd al maar daar komen nu nieuwe regelingen en doelgroepen bij.  

•  Wij kunnen dat niet alleen. En dus gaan we mét alle professionals en organisaties die de uitvoering doen, en mét 
vrijwilligers, ouders en cliënten kijken hoe we de zorg en ondersteuning met hulp van de directe omgeving kunnen 
inrichten. We zetten sociale teams in en zorgen voor 1 aanspreekpunt per gezin. Zo maken we de zorg en ondersteuning 
voor iedereen toegankelijker.  

•  Dit jaar treffen we verdere voorbereidingen daarvoor en volgend jaar gaan we definitief inrichten. Daar hebben we alle 
samenwerking, input en medewerking bij nodig, van u als (raad, professional, vrijwilliger, jongere, ouder..)  en van elkaar 
als gemeenten. Ondertussen zorgen we dat de hulp waarop gerekend wordt niet zo maar verdwijnt. En we werken 
gaandeweg toe naar een andere inrichting. We betrekken u daarbij, we informeren u op tijd en werken samen met u aan 
oplossingen.  



Communicatie aanpak 

 
Twee  sporen 
 
Spoor 1: inrichten, vertrouwen en draagvlak creëren, kennisdelen 
(sub)regionaal: (bestuurlijk en ambtelijk) betrokkenen, zorgaanbieders, 

professionals, inspraak- en adviesorganen 
Spoor 2: informeren, ‘anders kijken’: appèl op eigen kracht 
decentraal/gemeente: inwoners  

 

  



Spoor 1 Communicatiemiddelen (1) 

Spoor 1: centraal: Sociaal Domein Regio Maastricht Heuvelland 
Ontmoeting: (offline) platform en overleg organiseren  
 

Ø  Inwerkprogramma (nieuwe) raadsleden, en betrekken: 
 

•  Raadsinformatiebijeenkomst(en) en raadsinformatiebrief   
•  Werkbezoeken nieuwe raadsleden aan instanties, organisaties 

 
Ø Dialoogtafels per domein en per thema bv toegang, inkoop (‘het veld’ met 

medewerkers gemeenten, en bestuurders over en weer) 
Ø  Inspraak- en advies organen per gemeente 
 



Spoor 1 Communicatiemiddelen (2)  

Spoor 1: centraal: Sociaal Domein Regio Maastricht Heuvelland 
Communicatie-infrastructuur en digitaal platform creëren 
 

Ø  Website/projectsite: vertrouwen, draagvlak   
•  ‘smoel en gevoel’ geven aan de hogere doelen van 3D (cultuuromslag) 
•  informeren over (deel)processen, bijeenkomsten, voortgang en besluitvorming 
•  in beeld brengen van (voorbeeld)projecten, pilots gemeenten 
•  delen (oa‘ best practices’) - ook als intern communicatiemiddel  
in combinatie met:  
Ø  Digitale nieuwsbrief (naast of ter vervanging van bestuurlijk voortgangsbericht, breder uitzetten, 

werkveld, professionals) 
Ø  Social media en filmpjes (1 x keer maand professional, medewerker  (of sociaal team) in beeld, met 

doelgroep, en/of beslisser) 
Ø  en andere (eigen) media en middelen 



Website Sociaal Domein M-H 

 
•  www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl  













Social Media 

•   Traffic naar social media & website vooral via  
–  Google (zoekresultaten)  
–  website (links naar pagina’s) en links gemeentelijke sites 
–  nieuwsbrief 

•   Twitter om nieuwsberichten te delen 
–  @sociaaldomeinMH / #sdmh 

•  Facebook (eventueel) als interactief platform 
–  www.facebook.com/SociaalDomeinMaastrichtHeuvelland 



Spoor 2 Communicatiemiddelen  

 
Spoor 2 (inwoners): decentraal 
 

Ø  ‘Anders kijken’: uitrollen (poster)campagne ‘Samen kunnen we het zelf’ 
Ø  alle gemeenten en alle 3D 
Ø  Gezamenlijke aftrap in ‘t najaar, rijdende tentoonstelling? 
Ø  Informeren: inrichten toegang en informatie producten en diensten voor de inwoners/

cliënten (digitaal en evt bewonersbijeenkomsten per gemeente) 
Ø  Herkenbaarheid: het format, de boodschap, tone of voice en look&feel van de 

campagne gebruiken en verwerken in ‘toolkit’ voor de vormgeving van die informatie en 
om de veranderingen, producten en diensten te communiceren via de eigen 
gemeentelijke middelen zoals bewonersbrieven, gemeente website,.. 

 

  



Samen kunnen we ‘t zelf 

Jeugd 
 
Wij groeien met elkaar op.  
Jullie ook?  



Samen kunnen we ‘t zelf 

Werk 
 
Werk jij al mee? 



Samen kunnen we ‘t zelf 

Zorg 
 
Wat wilt u doen voor een ander? 



Communicatiekalender 

Voor de zomer (juli): 
 
•  Centrale site, nieuwsbrief, ondersteunen subregionale trajecten 
•  Voorbereiden communicatie met de inwoners na de zomer (postercampagne van 

start, informatie over toegang, producten en diensten op websites gemeenten 
•  Ontmoetingen: raadsbijeenkomsten, inkooptraject, toegang 
•  Per gemeente informatiebijeenkomsten? 
 
Na de zomer (oktober) 
 
•  Aftrap postercampagne 
•  (digitale) informatie en communicatie inrichten voor burger (inwoner/cliënt) 


