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HANDREIKING VOOR COMMUNICATIE NAAR BESTUURDERS 
Als je de aanwezigheid van een opkomende stof gesignaleerd hebt, hoe communiceer je daar dan 
verder over binnen je organisatie? Voor bestuurlijke actoren is dit type risico lastig te overzien, maar 
je hebt hen wel nodig om te kunnen handelen. Bovendien hangt het sterk samen met communicatie 
naar burgers: omdat burgers risico’s vaak op een andere manier benaderen dan de overheid, is het 
belangrijk bestuurlijke actoren van informatie te voorzien die hun helpt aan te sluiten op de 
perceptie van burgers. Waar overheidsorganen bij risico’s zoals verkeersongelukken, roken, PFAS en 
straling van hoogspanningslijnen geneigd zijn risico’s te gaan berekenen, redeneren burgers vanuit 
een heel ander perspectief1,2. Voor hen bepalen factoren zoals of een risico extern is opgelegd en of 
zij het vrijwillig zijn aangegaan veel sterker de perceptie dan getalsmatige risico-duidingen. Ook 
worden burgers meer gestuurd door vragen over rechtvaardigheid en betrouwbaarheid: wordt er 
eerlijk omgegaan met dit risico; voel ik dat mijn belangen behartigd worden; en vertrouw ik degene 
die mij informeert? In Figuur 1 is het verschil weergegeven tussen hoe de overheid geneigd is naar 
risico’s te kijken, en wat de burger liever zou hebben.  
 

 
Figuur 1. Wat de overheid biedt; en wat de burger graag zou willen 

Gegeven dit onderscheid, hoe kan er het best naar bestuurlijke actoren gecommuniceerd worden 
over opkomende stoffen? Met bestuurlijke actoren doelen we op drie typen actoren: de bestuurder 
van een overheidsorganisatie (bijvoorbeeld wethouder), een actor in de keten onder die bestuurder 
(bijvoorbeeld beleidsadviseur), en de bredere organisatie zoals afdeling juridische zaken of de 
vergunningverleners. Naast de eigen organisatie, kunnen er ook relevante bestuurlijke actoren zijn in 
de rest van de overheidsketen of binnen private organisaties. Bij de zaak met PFAS in Dordrecht werd 
er bijvoorbeeld al snel samengewerkt met het RIVM en de GGD3; en bij het blusincident op Schiphol 

 
1 RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Rapport nummer 251701047/2003 
2  Van  Eeten, M., L. Noordegraaf-Eelens, J. Ferket, M. Februari (2012). Waarom burgers risico’s accepteren en waarom 
bestuurders dat niet zien. 
3 Interview met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Gemeente Dordracht 7 januari 2020 
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was de luchthaven een belangrijke partij4. In deze notitie bieden we vier ingrediënten voor 
succesvolle communicatie: leidende principes, een praatplaat te gebruiken tijdens overleggen, en 
een risicoduidingstool c.q. checklist, en concrete tips voor communicatie. Deze zijn echt bedoeld als 
handreiking; per situatie kan iets anders relevant en toepasselijk zijn. 
 
Leidende principes 
Uit ervaringen van de Gemeente Dordrecht, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Provincie 
Noord-Holland kwam een viertal leidende principes voor communicatie over opkomende stoffen 
naar voren. Over deze leidende principes is verder gedacht door veertien professionals uit het veld, 
werkzaam bij hoogheemraadschappen, gemeenten, provincies, Schiphol, aannemers, ministerie I&W 
en netwerkorganisatie SIKB, tijdens een workshop op 30 april 2020. Hieronder worden de principes 
toegelicht, en inzichten uit de workshop gedeeld. 
 
Principe 1. Bestuurders hebben idealiter een informatievoorsprong  
 Een bestuurder is bij voorkeur eerder en vollediger op de hoogte dan de media, wat niet altijd 

kan. Maar heb een communicatielijn klaar voor het geval er opeens vragen komen. En zodra je 
weet dat een medium er aandacht aan gaat besteden, zorg dan dat de bestuurder bijgepraat 
wordt. 

 Media hebben een dubbele rol: ze communiceren niet altijd een genuanceerde boodschap, 
maar geven tegelijkertijd wel urgentie die nodig is voor bestuurlijke actie en de beschikbaarheid 
van fondsen. 
 
Inzichten uit de workshop 
 Zorg voor een gelijk kennisniveau onder bestuurders, bijvoorbeeld middels een webinar. 
 Vaardigheid voor een camera is (minstens) net zo belangrijk als inhoudelijke kennis. 
 Een bestuurder kan altijd bij een mediaoptreden geconfronteerd worden met een 

expert. Heb ook voor dat soort gevallen een communicatielijn. 
 
Principe 2. Focus op proces geeft houvast  
 De impact en reikwijdte van een opkomende stof kun je van tevoren niet inschatten, maar je 

kunt wel het proces schetsen om de impact in de vingers te krijgen.  
 Onderzoeken moeten gepaard gaan met een handelingsperspectief. Als je eieren gaat testen op 

PFOA, bedenk dan van tevoren wat je gaat doen als je het boven de norm aantreft. 
 Maak risico’s behapbaar. Risico-duiding kan helpen: wat weten we wel, wat niet, hoe onzeker is 

ons inzicht in de impact? 
 
Inzichten uit de workshop 

 Sluit je onderzoeksproces aan op zorgen die leven bij bewoners, maar sorteer wel voor op 
vragen die gaan komen gezien de doorlooptijd van onderzoeken. 

 Onderbouw keuzes die je maakt: waarom onderzoek je dit wel of niet, en waarom op deze 
manier? 

 

 
4 Interview met Provincie Noord-Holland 9 januari 2020 
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Principe 3. Samenwerking tussen gemeenten en andere (publieke) organisaties is essentieel  
 Bedenk welke belangen er geraakt kunnen worden door de stof, en betrek de betreffende 

actoren. Is het puur een gezondheidsrisico, of gaat het ook de bouw raken?  
 Zorg dat het kennisniveau gelijk is tussen alle betrokken partijen. Plan bijvoorbeeld vroegtijdig 

een sessie met alle gemeenten, NVWA, RIVM en GGD.  
 Een gezamenlijke communicatielijn hebben en te allen tijde een centrale boodschap 

communiceren is cruciaal. 
 Het is belangrijk onderling duidelijk te hebben wie waar over gaat, bijvoorbeeld de gemeente 

over hergebruiksbeleid en de provincie over saneringsbeleid. 
 Politieke dynamiek kan een belangrijke rol spelen. Als er veel wantrouwen tussen de raad en het 

college is, zal er heel anders gecommuniceerd moeten worden. 
 
Inzichten uit de workshop 

 De betrokken organisaties moeten vooraf aan een openbaar optreden bijeen zijn 
gekomen om een communicatielijn af te stemmen.  

 Sta ook stil bij de rollen van verschillende bestuurders en maak daar afspraken over. 
 Denk na over rollen: de bestuurder en expert moeten niet elkaars rol overnemen. Een 

duo zoals premier Rutte en RIVM-directeur Van Dissel kan goed werken. 
 
Principe 4. Bestuurscommunicatie kan niet los worden gezien van omgevingscommunicatie 
 Beleving vanuit bewoners is op veelal op emotie gebaseerd; ratio is minder sterk aanwezig. 

Media spelen daar op in, en jouw communicatie moet daar op aansluiten.  
 Wees transparant naar burgers over de onzekerheid. Een goede boodschap is gebleken: “Het is 

er, wij willen het ook niet, en we doen er alles aan om te zorgen dat de effecten binnen de 
perken blijven.” 
 
Inzichten uit de workshop 

 Soms kan een besloten bijeenkomst goed zijn om een veilige omgeving te creëren. Wees 
dan transparant over waarom daar voor gekozen wordt. 

 Zorg dat je aansluit bij de denkwijze, het kennisniveau en de taal van bewoners 
 Je zou bewoners zelf een expert kunnen laten aanstellen. Het is wel lastig om heldere 

eisen aan zo’n expert te stellen, dus denk goed na over welke rol je diegene geeft.  
 

Risico-duiding en checklist 
Na het aantreffen van een opkomende stof zal er steeds meer kennis beschikbaar komen, maar ook 
veel onbekend blijvend. Bijvoorbeeld wat de precieze effecten op mens en natuur zijn, of hoe snel de 
stof zich verspreidt. Die onzekerheid kan behapbaar gemaakt worden door het risico van een stof in 
vaste termen te duiden, waarvoor in Tabel 1 en Figuur 2 een aanzet is gedaan. In communicatie naar 
bestuurders, maar ook naar burgers, kan steeds aangegeven worden wat de ernst en de onzekerheid 
van verscheidene risico-aspecten zijn. Wat betreft de hoeveelheid personen die in aanraking met de 
stof is gekomen, kan de ernst bijvoorbeeld laag zijn, maar de onzekerheid groot. Met verloop van tijd 



  20 mei 2020 

4 
CONCEPT hoofdstuk uit Handreiking PopUP, voorzien herfst 2020 

Saar Bijman-van den Dungen en Jetske Vaas 

zou kunnen blijken dat er veel minder of veel meer mensen dan gedacht met de stof in aanraking zijn 
gekomen. Het consequent bespreken van die risico-duiding biedt houvast in gesprekken, en een 
manier om voortschrijdend inzicht te bespreken. Per situatie moet er echter bekeken worden of het 
communiceren van specifieke getallen tot verkeerde verwachtingen zou kunnen leiden. De lijst zou 
immers ook enkel interne gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als checklist voor verzamelde data. 
Bij deze notitie is een Excelsheet gevoegd, waar de tabel en de figuur in zijn opgenomen. 
 
Tabel 1. Indicatoren aan de hand waarvan het risico van een opkomende stof geduid kan worden. Per indicator kan de ernst 
van het risico aangegeven worden, evenals de onzekerheid. De scores zijn een voorbeeld. 

 
 

 
Figuur 2. Risicoduiding aan de hand van de indicatoren weergegeven in Tabel 1, met scores als voorbeeld. De punt geeft de 
ernst van de indicator weer, en de lijn de marge van onzekerheid. 

Thema Aspect

ondergrens 
onzekerheids
marge ernst

bovengrens 
onzekerheids
marge

Getroffen areaal 1 5 6
Getroffen personen 2 3 4
Getroffen natuur 3 5
CMR 4 5 6
Bioaccumulatie 2 3 6
Toxiciteit 2
Persistentie 4 6
Mobiliteit 2 4
Niet-saneerbaarheid 2 4
Maatschappelijke onrust 4 5 6
Media-aandacht 1
Overschreiding grenswaarden 4 5 6
Onbekendheid stof 3 4 5
Ontbreken meetgegevens 1 2 3
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Communicatie tips  

Hoe kan communicatie naar bestuurders het beste plaatsvinden, en wat is dan een handige indeling 
voor het gesprek? Hieronder worden tips gegeven over het type communicatie, en het structureren 
van communicatie. Daarnaast is er een praatplaat opgesteld, die in A3 formaat is bijgevoegd. 
 
Type communicatie 
Om communicatie effectief te laten zijn, is in de vroegere fases communicatie van een opener aard 
nodig dan in de latere fases. Als de stof recentelijk gesignaleerd is, gaat het vooral om het uitwisselen 
van ideeën en zorgen bij verschillende scenario’s. Een stof zou heel schadelijk voor de mens kunnen 
blijken te zijn; wat zou ons dan te doen staan, en hoe kunnen we ons daar goed op voorbereiden? In 
dat stadium kun jij als expert vooral schetsen hoe het dossier zich kan gaan ontwikkelen, en kunnen 
de bestuurlijke actoren aangeven waar vanuit hun veld rekening mee gehouden moet worden 
(bijvoorbeeld juridische of politieke overwegingen). Dit gaat het best in een participatief gesprek. We 
raden voor dit stadium mondelinge communicatie aan, omdat het vooral om afstemming gaat, en 
niet zozeer om kennisdeling. Als er inmiddels een complete risico-aanpak ligt, en het er vooral om 
gaat iedereen op een gelijk kennisniveau te houden, dan kan de communicatie meer operationeel 
zijn, en schriftelijk. Tussen deze twee fases in is het gelijk houden van het kennisniveau een 
belangrijk doel, en moeten er ook nog meer normatieve keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld of op 
basis van de eerste metingen gekozen moet worden om een gebied aan te wijzen als ongeschikt voor 
wonen; dat is vooral een reflectief gesprek, waarbij mondeling de voorkeur heeft. Zie Figuur 3 voor 
een overzicht. Vanaf de signalering van een opkomende stof zal het type onzekerheid veranderen, en 
kan er dus ook een ander type gesprek gevoerd worden.  
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Figuur 3. Type overleg naar gelang type onzekerheid. Vrij naar RIVM 2003 

 
Situationele onzekerheid  Insteek van de communicatie Voorbeeld 

Het risico is volslagen 
onbekend 

 Participatief: open gesprek over 
verschillende scenario’s 

Welke gebieden zouden er door 
deze stof beïnvloed kunnen zijn? 

Er heerst grote onzekerheid 
omtrent het risico 

 Reflectief: normatieve aannames 
omtrent risico 

Is deze stof reden om een 
bepaald gebied af te sluiten?  

De onzekerheid omtrent het 
risico is eenduidig 

 Intern en operationeel: acties 
afstemmen tussen actoren 

Hoe zorgen we dat de juiste 
metingen uitgevoerd kunnen 
worden? 

 
 
   
Opzet communicatie : Herkenning > Ordening > Perspectief 
Of er net een stof gesignaleerd is en er afstemming plaatsvindt over welke onderzoeken uitgevoerd 
gaan worden, of de stof inmiddels goed in beeld is en er overleg plaatsvindt over aanpassingen van 
het bestemmingsplan – opkomende stoffen blijft complexe materie. Door in alle communicatie de 
lijn herkenning, ordening en perspectief te volgen, verklein je de kans op misverstanden. Hieronder 
werken we die lijn uit, en geven we tips over helder communiceren verwerkt hebben. Dit is 
toepasbaar zowel bij mondelinge als schriftelijke communicatie. 
  
       Stap        Doel en inhoud  

 
Figuur 4. Structuur van ieder gesprek met bestuurders (geïnspireerd door Dilemma logica5 en Wind mee tips6) 

 
Praatplaat 
Bijgevoegd is een praatplaat die in gesprekken gebruikt kan worden om gesprekken te structureren. 
Het bestaat uit een vast lijstje gesprekspunten, en een overzicht van vervolgstappen zoals 
onderscheiden in het algemene handelingskader van deze notitie. De praatplaat biedt een vaste 
basis, maar kan naar behoefte aangepast worden.  

 
5 Braak, R. (2019) Maak kennis met het actiepunt Dilemmalogica. Via www.open-overheid.nl/interview/interview-

actiepunt-7-dilemmalogica/. Geplaatst op 5 februari 2019. 
6 Programma Aan de slag met de omgevingswet (2019). Informatie en communicatie. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/anderenwat/wind-mee-versnelling-
realiseren/informatie/. Geraadpleegd 20 november 2019. 

Herkenning

• Zorgen dat aanwezigen of lezers op hetzelfde kennisniveau omtrent de opkomende 
stof zitten

• Nieuwe inzichten w.b. risico van de stof bespreken

Ordening

• Delen van perspectieven:
• wat is er nu van belang volgens de bestuurder?
• wat denkt de expert op het risico dat er moet gebeuren?
• Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Als er vervolgonderzoek uitgevoerd 

wordt, zorg dan gezamenlijk dat er een betrouwbare instantie wordt aangesteld.

Perspectief

• Vooruitblikken
• Wie gaat er wat doen?
• Zijn ieders belangen geborgd?
• Wanneer komen we weer samen?



Algemene bespreekpunten
Stof en risico

 Nieuwe inzichten sinds vorig overleg
 Hoe beoordelen we het risico nu?
Welke vervolgonderzoeken staan er gepland?

Wat weten we:
 ….
 ….

Wat weten we niet:
 ….
 …..

Ingevuld door:
……..

Datum:
……..

Betreffende de stof:
……..

Organisatie:
……..

Voorziene vervolgstappen

Opzet van huidig overleg

Bestuurscommunicatie over opkomende stof

Waarneming

Vermoeden dat een 
opkomende stof aanwezig is

Eventueel:
Tijdelijk actieplan

Besluit om een tijdelijk 
actieplan op te stellen

Voorzien voor:
……..

Eventueel:
Tijdelijk actieplan

Analyseren

Volwaardige systeemanalyse 
wordt uitgevoerd

Risico’s zijn beoordeeld

Lokaal hergebruiksbeleid 
wordt geformuleerd

Hergebruiksbeleid

Voor toekomstige gevallen

Definitief 
beoordelingskaderVoorzien voor:

……..
Voorzien voor:
……..

Risico’s zijn beoordeeld

Afweging risico-aanpak

Voor toekomstige gevallen

Definitief 
beoordelingskader

Voorzien voor:
……..

Voorzien voor:
……..

Communicatie

 Heeft iedereen hetzelfde kennisniveau?
 Hebben de bestuurders nog een 

informatievoorsprong?
 Communicatielijn 
 Intern
 Extern

 Wat als de krant vandaag belt?

Proces

Wat is er de afgelopen tijd ondernomen?
Welke instanties zijn er betrokken?
Welke belanghebbenden ontbreken nog?
Wie is er verantwoordelijk voor wat?
 Wat zijn de huidige behoeftes?
 Mandaat 
 Middelen
 Informatie
 ….

Wat zijn de vervolgstappen?


