
 
 
 

 
 
 
 
 
September 2013 
 
Het maken van een communicatieplan; aan de weg 
timmeren 
 
Nadere uitwerking van blok 4 van de handleiding ‘van Besef naar Actie’ als implementatie van de visie 
‘Kompas op 2025, de maatschappelijke opdracht van de bloembollensector’. 
 
Inleiding: 
 
Het is het meest effectief als een communicatieplan wordt gemaakt door de ondernemer samen met 
zijn medewerkers. Het verbreedt het blikveld en het bevordert het draagvlak omdat het dan als ‘van 
mijzelf’ gezien wordt. En de medewerkers spelen tenslotte een belangrijke rol in de beeldvorming over 
het bedrijf als zij op de juiste manier ook positief over het bedrijf zijn.  
In dit sjabloon worden diverse voorbeelden gegeven. De kunst is natuurlijk het voor uw eigen bedrijf in 
te vullen en zo nodig ook aan te vullen. 
 
Een communicatieplan opstellen vereist vooraf dus een analyse specifiek voor uw bedrijf, zie hiervoor 
ook de blokken 2 en 3 van de handleiding. Uit die analyse moet duidelijk worden aan welke punten en 
op welke wijze aandacht gegeven gaat worden. Vervolgens is het nodig om de doelen die je met de 
communicatie wilt bereiken voldoende SMART te formuleren.  

 

SMART staat voor:  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
 
Specifiek:  Is het (beoogde) doel van de communicatie voldoende duidelijk? 
Meetbaar:  Hoe kun je meten of de communicatie geslaagd is?  
Acceptabel:  Zijn het doel en de wijze van communicatie acceptabel voor de doelgroep en/of 

management, m.a.w. staan ze er achter en gaan ze ervoor? 
Realistisch:  Is het doel haalbaar? 
Tijdgebonden:  Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? 
 
De analyse: 
 
1. Wie vormen de omgeving van je bedrijf? 
Benoem concreet (namen) de personen, organisaties e.d. die jouw bedrijf en jouw handelen bekijken. 
Denk aan: 

o medewerkers 
o leveranciers en afnemers 
o directe buren; burgers, scholen, verzorgingsinstellingen  
o andere omwonenden 
o buurtverenigingen 
o actiegroepen 
o gemeente; lokale politieke partijen 
o lokale natuurverenigingen 
o lokale media 
o …… 
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2. Wat is het beeld dat anderen hebben van je bedrijf? 

Geeft puntsgewijs per groep aan hoe je denkt dat anderen jou  en het bedrijf zien.  
Wat vinden ze van jouw bedrijf? Hoe praten ze over je en wat zeggen ze dan?  Wees hierbij 
uiteraard eerlijk voor jezelf en probeer te controleren of het klopt door het misschien direct te 
vragen. 
 
o ondernemer en medewerkers 

- wij werken netjes OF zijn sloddervossen, 
- wij houden ons aan de regels OF doen ook dingen die eigenlijk niet mogen, 
- wij zijn maatschappelijk betrokken OF letten niet op onze omgeving,  
- ons bedrijf wil een goed product leveren OF het gaat vooral om geld verdienen, 
- bij ons is het leuk werken OF wij werken alleen omdat wij nou eenmaal geld moeten 

verdienen, 
- wij gaan zorgvuldig om met gewasbescherming OF wij gebruiken maar raak, 
- ………. 

o leveranciers 
- het bedrijf heeft de boel op orde OF het is er een rommeltje, 
- ik word altijd vriendelijk geholpen OF ze hebben nooit tijd,  
- afspraken worden nagekomen OF ik moet het maar zien, 
- ……. 

o directe buren  
- wij weten wat er gebeurt op het bedrijf OF geen idee wat daar gebeurt, 
- wij hoeven ons geen zorgen te maken over eventuele overlast OF hij is altijd bezig met 

spuiten, mesten of beregenen, 
- ……………… 

o omwonenden 
- wij worden geïnformeerd OF we krijgen niet eens antwoord als we wat vragen 
- wij merken dat ze weten dat we er zijn OF ze doen maar raak, 
- ……………… 

 
o buurtverenigingen 
o actiegroepen 
o gemeente 
o lokale natuurverenigingen 
o lokale media 
o …… 

 
 
3. Geef aan wie van de voorgaande de vijf belangrijkste zijn die je als doelgroep van je 

communicatie wilt zien. Kies vooral degenen die het meest kritisch zijn en degenen die 
aangeven niks te horen of te weten. 
 
1 ………………. 
2 ………………. 
3 ………………. 
4 ………………. 
5 ………………. 
 
 

4. Hoe zou je willen dat deze vijf doelgroepen je bedrijf zien? 
- Wat zou je willen dat de omgeving weet van jouw bedrijf? 

Onbekend maakt onbemind. Als mensen niet weten wat er op je bedrijf gebeurt, kunnen ze 
zich onnodig zorgen maken doordat veel vragen die ze hebben onbeantwoord blijven.  
 

- Wat zou je willen dat de omgeving vindt van jouw bedrijf? 
Het is waardevol dat dit bedrijf er is omdat: ……… 
 

- Wat zou je willen dat de omgeving aan anderen vertelt over jouw bedrijf? 
We zijn blij met dit bedrijf omdat: …… 

 
 
5. Wat  moet er gebeuren om het beeld bij je doelgroepen te laten zijn zoals je zou willen dat 

het is? 

Communicatieplan, sjabloon  pagina 2 van 3 
 



Maak een concreet actieplan (met bijbehorende begroting) om de beelden die de omgeving van 
jouw bedrijf heeft te verbeteren. De tabel hieronder is daarbij een hulpmiddel. Uiteraard is het 
daarbij van belang dat het gedrag van jou als ondernemer, dat van je medewerkers en de 
uitstraling van het bedrijf overeenkomen met het beeld dat je naar buiten toe wilt uitstralen.  
 

Wie (doelgroep) Wat wil je 
bereiken? 

Hoe ga je dit 
doen? 

Wanneer ga je dit 
doen? 

Wie of wat heb 
je daarbij nodig? 

Werknemers     

Buren     

     
     
     
 
Voorbeelden van wat je wilt bereiken: 

o Mensen komen naar me toe om over hun zorgen te praten en durven informatie te vragen. 
o Medewerkers praten met trots over ons bedrijf en zorgen zo voor het makkelijk aantrekken 

van nieuwe (tijdelijke) werknemers. 
o De lokale krant schrijft een positief stuk over ons bedrijf. 
o De gemeente (politici en ambtenaren) brengen een werkbezoek aan ons bedrijf. 
o ……………… 

 
Voorbeelden van hoe je dit kunt doen: 

o Maak een kleine folder met informatie over je bedrijf. 
o Organiseer een open dag voor je buren. 
o Zorg voor een goede werksfeer; geef af en toe een compliment; heb regelmatig werkoverleg; 

geef een personeelsfeestje of organiseer een excursie; vertel over de behaalde resultaten; 
vertel over klachten en complimenten van afnemers; kies een medewerker van de 
maand/jaar.  

o Nodig de krant en de gemeente uit voor een bedrijfsbezoek en maak duidelijk wat je ze wilt 
laten zien: een nieuwe schuur; een nieuwe machine; een nieuw product; uitbreidingsplannen; 
een project qua samenwerking, energiebesparing, duurzaamheid. Zorg voor een setje met 
documentatie; alles wat je zelf schrijft is makkelijk over te nemen en voorkomt fouten. 

o Zet op je website een overzicht van je werkzaamheden in de diverse perioden van het jaar. 
Voeg er foto’s van de machines aan toe. 

o Maak een facebook en/of twitteraccount aan en stuur regelmatig nieuwtjes de wereld in (de 
eerste tulpen bloeien; het selectiewerk is klaar dus de bloemen gaan eraf; het oogsten is 
begonnen). 

o …………………... 
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