
 

Alternatieve werkwijze 
 

Hieronder vind je een checklist met vragen. De antwoorden helpen je om op basis van jouw 
(communicatie)doelen en de context waarmee je te maken hebt een passende oplossing te vinden. 
Ook geven we tips voor werkvormen. 

Checklist  

Wat is het doel? 
• Informatie delen: het tijdig en adequaat delen van informatie t.b.v. transparantie 

• Inspraak en consultatie: een dialoog met de omgeving ten behoeve van draagvlak 

• Initiatieven van anderen volgen: inspelen op kansen  

• Samenwerken in projectorganisatie 

 

Welke functionaliteiten heb je nodig? 
• Is directe reactie van de ontvanger noodzakelijk? Of kan dit ook op een later moment of op 

een andere manier? 

 

In welke context vindt het plaats?  
• Hoe groot is je doelgroep? 

• Hoe complex is het onderwerp? 

• Wat is de impact op de omgeving? 

• Wat zijn de eisen en wensen van betrokkenen?  

 

Heb je aandacht voor: 
• Zeggenschap: is het voor de doelgroep daadwerkelijk mogelijk om invloed uit te oefenen op 

het proces en de inhoud? 

• Privacy en beveiliging: voldoet de vorm van interactie aan de AVG? Respecteer je de privacy 
van deelnemers en zijn hun (persoons)gegevens goed beschermd? 

• Inclusie en toegankelijkheid: kan iedereen deelnemen (online en/of offline)? Is de informatie 
die je deelt voor iedereen te begrijpen? 
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Inspiratie voor kanalen en middelen 
 

Informatie 
delen 

Inspraak en 
consultatie 

Initiatieven van 
anderen 
volgen 

Samenwerking in 
projectorganisatie  

Online middelen 

Projectwebsite, subsite ⚫ 
   

Digitale nieuwsbrief ⚫ 
   

Twitter ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Facebook ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Instagram ⚫ ⚫ ⚫ 
 

LinkedIn ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

YouTube  ⚫ 
   

Brochure ⚫ 
   

Flyer  ⚫ 
   

Longread ⚫ 
   

Online magazine ⚫ 
   

StoryMaps ⚫ 
   

Foto’s ⚫ 
   

Visualisatie / infographic / mindmap ⚫ 
   

Video ⚫ 
   

Presentatie ⚫ 
   

Blogs ⚫ ⚫ 
  

Vlogs ⚫ ⚫ 
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Podcast ⚫ 
   

Advertenties ⚫ 
   

Advertorial ⚫ 
   

Meldpunt 
 

⚫ ⚫ 
 

Formele inspraak 
 

⚫ 
  

Marktconsultatie 
 

⚫ ⚫ 
 

Digitale enquête 
 

⚫ 
  

Videoconferentie (Teams, Zoom) 
 

⚫ 
 

⚫ 

Webinar ⚫ ⚫ 
  

Digitale bijeenkomst / werksessie / 
brainstorm 

⚫ ⚫ 
 

⚫  

Online schetssessie 
 

⚫ ⚫ 
 

Stemmen (via whiteboard Zoom/Teams, 
Big Marker, Kahoot. Mentimeter of Miro) 

 
⚫ 

  

Documenten delen ⚫ ⚫ 
 

⚫ 

(Direct) mail ⚫ ⚫ 
 

⚫ 

WhatsApp (1 op 1) 
 

⚫ 
 

⚫ 

WhatsApp (groep) ⚫ 
  

⚫ 

Online monitoring 
  

⚫ 
 

Offline middelen  

Brief ⚫ 
   

Flyer / brochure ⚫ 
   

Visualisatie / infographic / mindmap ⚫ 
   

https://www.youtube.com/watch?v=-NKCqKbgTKM
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Magazine  ⚫ 
   

Advertentie ⚫ 
   

Advertorial ⚫ 
   

Telefonisch overleg of videoconferentie 
 

⚫ 
 

⚫ 

(Tuin- of keuken)tafelgesprek 
 

⚫ 
  

Inloopspreekuur ⚫ ⚫ 
  

Formele inspraak  ⚫ ⚫ 
  

Burgerpanel 
 

⚫ ⚫ 
 

G.1000 
 

⚫ ⚫ 
 

Vergaderingen / werksessies 
 

⚫ 
 

⚫ 

Kanalen van derden  

Lokale, regionale of landelijke media 
(krant, tv, radio, website, nieuwsbrief, 
social media, advertentie, advertorial) 

⚫ 
   

Gemeentelijke of provinciale pagina’s ⚫ 
   

Buurtkranten ⚫ 
   

Lokale initiatieven en branche en 
koepelorganisaties (website, 
nieuwsbrief, social media, krant) 

    

Vakbladen (website, nieuwsbrief, social 
media) 

⚫ 
   

Kanalen en middelen van 
(gebieds)partners (website, nieuwsbrief, 
social media, magazines etc.) 

⚫ ⚫ 
  

Tools 

Er zijn een aantal tools waar we een abonnement op hebben: 
• Foleon voor het maken van online magazines  

• Story Maps voor het maken van visuele one pagers/factsheets 

• OBI4WAN voor online monitoring 

• Zoom voor videoconferencies 

https://prolander.foleon.com/magazines/water-in-het-bargerveen/voorpagina/
https://www.obi4wan.com/nl
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• Big Marker voor online bijeenkomsten, webinars en conferenties 

• Microsoft 365 voor e-mail, samenwerken aan documenten en delen van documenten (Teams, 
OneDrive en SharePoint) 

• Mailchimp voor het versturen van mailings en nieuwsbrieven 

 

Werkvormen 
Een goede voorbereiding is het halve werk! Bereid (online en offline) interacties daarom goed voor. 
Met onderstaande punten in je achterhoofd voorkom je onaangename verrassingen op het moment 
suprême. Afhankelijk van het doel dat je voor ogen hebt zijn andere werkvormen effectief. 

Algemeen 

• Deelnemers: Betrek verschillende doelgroepen op het juiste moment in het proces. Denk 
goed na over wat er voor hen te halen is door mee te denken of mee te doen. Over het 
algemeen geldt: hoe groter de mate van interactie, hoe kleiner het aantal deelnemers.  

• Resultaat: Hoe beter je weet wat je precies wilt hoe slagvaardiger je het proces kunt inrichten. 
Leg van te voren vast wat je wilt bereiken. En toets gedurende de uitvoering of je nog op de 
goede weg bent. Houd er rekening mee dat je doelen in de loop van het moment kunnen 
veranderen onder invloed van externe factoren. Wees daarom alert op signalen. Interactie 
leent zich niet voor een statische aanpak. 

• Scope: Waar heb je de denkkracht van jouw omgeving precies voor nodig? Wat hoort daar 
wel bij? En wat niet? Zorg voor een heldere afbakening, die niet alleen voor jouzelf, maar ook 
voor de deelnemers goed te begrijpen is. 

• Verwachtingsmanagement: Wees transparant over de randvoorwaarden van het proces. Wat 
ligt vast? Waar is ruimte voor creativiteit, energie en eigen initiatief? 

• Programma: Wat heb je deelnemers te bieden? En wat heb je van hen nodig? Bepaal welke 
werkvormen je inzet om jouw doelen te realiseren. Gebruik offline daar waar het directe, 
menselijke contact noodzakelijk is en als waardevol wordt ervaren; waar discussie of beleving 
wordt gezocht; waar de relatie minstens zo belangrijk is als de content. En gebruik online 
waar de karakteristieken van die communicatie juist het belangrijkste zijn: snelheid, brede 
interactie, search. Deel de inhoud en werkvormen van te voren en houd je aan de maximale 
duur. Stel jezelf kort voor en maak het doel van de interactie kenbaar. 

• Sfeer: zijn er factoren die invloed hebben op het verloop van het proces of de toon van het 
gesprek? Bedenk van te voren welke sfeer je wilt creëren. En maak duidelijke afspraken aan 
de start. Mogen mensen vragen stellen en is er ruimte voor discussie? Of kan dat later? En 
op welke manier dan? 

• Uitnodigen deelnemers: stuur de genodigden een persoonlijke uitnodiging. Hierdoor voorkom 
je dat de uitnodiging in iemand z’n inbox verdwijnt of als reclame op de deurmat gezien wordt. 
Zorg ervoor dat de deelnemers ruim van te voren over de informatie beschikken die nodig is 
om actief deel te kunnen nemen. Voeg alle informatie aan de uitnodiging toe of verwijs naar 
een bron waar deze informatie eenvoudig terug kunnen vinden. Houdt het behapbaar. Less is 
more. Geef aan wat de bedoeling is, hoe het programma eruit komt te zien (inhoud en vorm), 
wat je van de deelnemers verwacht en spelregels en randvoorwaarden gelden (oortjes in 
doen, jezelf kenbaar maken, software installeren etc.). 

• Professionele uitstraling: Organiseer een goede internetverbinding en wees ruim op tijd 
aanwezig, zodat je goed voorbereid en op tijd kunt beginnen. Zorg ervoor dat je hoofd 
duidelijk zichtbaar is in beeld, door je camera iets verder weg te zetten. Begin de presentatie 
met een korte introductie van jezelf [naam / functie] en het onderwerp. Kies een rustige kamer 
met voldoende licht en vermijd tegenlicht. Kijk naar de camera en niet naar je scherm, zo 
maak je een veel betere connectie. 

• Stem(geluid): praat rustig. Gebruik een koptelefoon of externe microfoon voor beter geluid. 
En zet je microfoon uit als je niet aan het woord bent.  

• Tools: ter ondersteuning kun je verschillende tools in je werkvorm gebruiken. Zorg ervoor dat 
het overzichtelijk blijft en je niet van de ene tool naar de andere tool springt. Gebruik daarom 
maximaal 2 tools in één werkvorm.  

https://www.bigmarker.com/
https://mailchi.mp/d81018201d26/zuidelijk-westerkwartier-juni2020-2783794
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• Technische issues: wees voorbereid op technische issues. Sluit alle andere programma’s die 
je niet nodig hebt. Denk alvast scenario’s uit en communiceer over wat er gebeurt indien een 
technisch issue zich voordoet. 

• Notulist: het faciliteren van een (online) sessie is hard werken. Zorg ervoor dat een notulist je 
helpt om de uitkomsten van de sessie vast te leggen.  

• Vervolg: Het betrekken van de omgeving is niet vrijblijvend. Ben je daadwerkelijk bereid om je 
aan de opbrengsten te confirmeren? Ongeacht de uitkomst? Hoe koppel je de vervolgacties 
en de behaalde resultaten terug? En (hoe) betrek je hen in het vervolgproces? 

 

Informatie delen 

Kernwoorden: kaders, objectiviteit, transparantie, zorgvuldigheid, duidelijkheid en uitleggen, win-win, 
voortgang, monitoring en risicobewust 
 

• De combinatie tussen online én offline middelen in vaak het meest effectief. Bepaal de juiste 
mix tussen tekstuele en visuele middelen. Richt je op de kern van je boodschap, je hoeft vaak 
niet volledig te zijn voor een sterke argumentatie.  

• Wil je veel informatie kwijt of is de informatie die je wilt delen complex? Deel dan van te voren 
alvast de kern van wat je gaat vertellen en geeft mensen na afloop iets mee waarin zij de kern 
van het verhaal nog eens rustig terug kunnen lezen. 

• Een presentatie geven via Zoom of Teams? Zet alles vast open wat je nodig hebt en je kunt 
bij scherm delen direct kiezen welk beeld je wilt tonen. Voor de zekerheid kun je je 
PowerPoint omzetten naar een PDF document.  

• Voor (PPT) presentaties geldt: hoe visueler en interactiever (chatten, pollvragen etc.) hoe 
hoger de betrokkenheid van deelnemers. Voeg daarom interactieve elementen aan je 
presentatie toe. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Een kort voorstelrondje bij de start, waarin deelnemers zich kort introduceren. 

• Het stellen van vragen via de chatfunctie of door middel van pollvragen. 
Je hoeft het niet alleen te doen. Denk goed na over wie de boodschap het beste kan vertellen 
en betrek (gebieds)partners. Juist door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te 
belichten wordt je verhaal overtuigend. 

• Je kunt er ook voor kiezen om je presentatie van te voren vast op te nemen. Via Powerpoint 
is het mogelijk een video te maken waarin je de slides ziet met (webcam)beeld en geluid. 
Deze kun je vervolgens afspelen (via scherm delen). Zo kun je op het moment zelf bijv. de 
chatvragen in de gaten houden. 

 

Inspraak en consultatie 

Kernwoorden: samen, relatiegericht, verbindend, co-creatie, brainstorm, harmonie 
 

• Teams, Zoom en BigMarker (webinars en digitale bijeenkomsten) bieden volop 
mogelijkheden om online het gesprek aan te gaan. Dat kan onder anderen door het inzetten 
van: 

• Breakout room: ben je gewend om tijdens bijeenkomsten op te splitsen in kleinere 
groepjes? Je kunt deelnemers indelen in subgroepen, waarmee ze in een aparte 
kamer kunnen overleggen. Vergeet niet dat bij iedere break-out group een notulist 
en/of facilitator nodig is, zodat de opbrengst gehouden blijft.  

• Raise hands: Met de ‘raise hands’ functie kunnen deelnemers hun hand opsteken 
als zij iets willen zeggen. Zo kunnen deelnemers ook vragen stellen. Wees wel 
duidelijk over de spelregels. (Wanneer) mogen er vragen gesteld worden en op welke 
manier?  

• 1 op 1 chat: voor berichten aan een van de deelnemers 

• Groepschat: voor berichten aan deelnemers van de hele groep 

• Whiteboard: hulpmiddel om te schetsen met andere deelnemers 
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• Poll (bijv. via Kahoot of Mentimeter): voor het ophalen van informatie uit de groep 

• Stellingen laat deelnemers stemmen door middel van een rood of groen papiers voor 
hun webcam 

• Online brainstorm / werksessie (Miro) ga actief met deelnemers aan de slag en 
werk realtime  samen met deelnemers aan concrete resultaten. In deze tool kun je 
ook ‘online’ geeltjes plakken.   
 
 

Geef niet alleen degenen die hun hand opsteken de beurt, maar betrek ook ‘de stillere deelnemers’ bij 
het gesprek door ze actief te bevragen naar hun mening. 
 

Initiatieven van anderen volgen 

Kernwoorden: aansluiten, benaderbaar, ruimte geven, bescheiden, faciliteren en vertrouwen 
 

In deze situaties zijn anderen aan zet. Voor het bepalen van de kanalen of werkvormen zijn zij dan 
ook leidend in het bepalen van de uitwerking. Denk goed na over hoe je jouw organisatie en/of jouw 
project goed naar voren kunt laten komen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van 
huisstijlelementen, verwijzingen naar organisatie- of projectkanalen (website, nieuwsbrief, social 
media etc.) of met eigen content (presentatie, visualisatie, video). Laat een mooi visitekaartje achter 
en zorg voor een goede spin off. Laat altijd je contactgegevens achter, zodat ontvangers je kunnen 
bereiken. 

Samenwerken in projectorganisatie 

Kernwoorden: verbinden, betrouwbaar, partner, gelijkwaardig, aanjager 
 

We werken altijd samen. Voor het realiseren van projectdoelen zijn interne en externe projectteams 
samengesteld.  
 

• Elke organisatie kent zijn eigen spelregels en maakt gebruik van andere instrumenten. Kies 
kanalen en werkvormen die voor alle beoogde deelnemers toegankelijk zijn. En zorg voor een 
duidelijke instructie.  

 
 

 

Helpdesk 
Heb je hulp nodig bij het bepalen van de middelen en acties die jij het beste kunt inzetten om jouw 
projectdoelen te bereiken? Wil je weten hoe bepaalde tools werken? Je hoeft het niet alleen te doen. 
We helpen je graag! Neem contact op met jouw HVR communicatieadviseur of projectleider Elise de 
Groot via elise@hvrgroup.nl of bel 0623533982.  
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