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1. Inleiding 
In 2008 waren er voor het eerst landelijke waterschapsverkiezingen. Er kon toen 

door middel van een brief gestemd worden. Voor die tijd werden de verkiezingen 

per waterschap georganiseerd. Tussen 2008 en 2015 hebben er geen 

verkiezingen plaatsgevonden. Sinds 2015 worden de waterschapsverkiezingen 

gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. De opkomst was 

toen 43,5%. In 2019 steeg de opkomst naar 51,3%. 

 

Op 15 maart 2023 is er weer een gelijktijdige stembusverkiezing van 

waterschappen en Provinciale Staten. Iedereen die 18 jaar en ouder is kan zijn of 

haar stem uitbrengen voor een nieuw waterschapsbestuur. Om zoveel mogelijk 

kiezers naar de stembus te krijgen, wordt er vanuit de Unie van Waterschappen 

een landelijke campagne opgezet. Vanuit WDODelta sluiten we hierop aan met 

een eigen lokale en regionale campagne. In deze communicatiestrategie is 

daarover meer te lezen.  

 

Wat willen wij als WDODelta betreft de waterschapsverkiezingen 2023 bereiken? 

In hoofdstuk twee worden de doelstellingen beschreven. Op wie de 

communicatiecampagne gericht is, wordt toegelicht in hoofdstuk drie. Hoe 

bereiken we deze doelgroep, zodat de doelstellingen behaald worden? Deze 

strategie en aanpak komt in hoofdstuk vier aan de orde. Daarin staan ook de 

uitgangspunten voor de communicatiecampagne beschreven. In hoofdstuk vijf 

wordt WDODelta gekoppeld aan een ‘type’ om zo de campagne vorm te geven. 

Budget en planning volgen daarna, in hoofdstuk zes en zeven.   

 

 

  



Communicatiestrategie Waterschapsverkiezingen 2023 4 

2. Doelen 
Waarom zijn er waterschapsverkiezingen? Water speelt een belangrijke en unieke 

rol in ons land. En heeft gevolgen voor waterveiligheid, natuur, recreatie, 

gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Dit betreffen vele stakeholders in 

dit land met verschillende en soms zelfs tegenstrijdige belangen.  

Er zijn dus keuzes te maken hoe water onderdeel is van de omgeving. Door te 

stemmen hebben inwoners invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur 

maakt over waterbeheer in hun gebied en het geld dat daarvoor uitgegeven 

wordt. 

 

De landelijke campagne heeft als doel dat kiezers weten dat er 

waterschapsverkiezingen zijn, weten wat de waterschappen doen en weten dat 

er écht iets te kiezen valt (democratische legitimatie, stemmen is zinvol/doet 

ertoe). 

 

De regionale en lokale campagne van WDODelta is opkomst bevorderend en 

heeft als doel: 

1. Bevorderen bereik; 

2. Enthousiasmeren om te gaan stemmen; 

3. Bekendmaking van de uitslag.  

 

2.1. Bevorderen van bereik: hoe meten we? 
De wereld van nu ziet er anders uit dan vier jaar geleden bij de vorige 

waterschapsverkiezingen. Om te meten of de campagne succesvol is, kijken we 

daarom verder dan alleen naar de opkomst. Door de vele data en statistieken, 

onder andere uit onze website en social media, kunnen we meten hoe effectief 

de campagne is. Daarin willen we hogere cijfers zien t.o.v. 2019.  

 

Deze doelstellingen zijn toegevoegd, omdat we met enkel communicatie  beperkt 

invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van de mensen. Of zij daadwerkelijk 

naar de stembus stappen, hangt van verschillende factoren af. Denk hierbij aan 

weersomstandigheden of bijvoorbeeld plotselinge veranderingen in persoonlijke 

omstandigheden  

 

Kortom onze doelstellingen voor waterschapsverkiezingen 2023 zijn: 

 

1. Meer bezoekers op de website; 

2. Hoger bereik met communicatiemiddelen; 

3. Meer engagement (views/clicks/reacties) op social media.  

 

Landelijk wordt daar nog aan toegevoegd dat de stemhulp vaker is ingevuld dan 

in 2019.  

 

2.2. 1 + 1 = 3  
Over welke onderwerpen valt er te kiezen bij de waterschapsverkiezingen? 

Onafhankelijk van of partij A of partij B wint, moeten de dijken onderhouden 

worden en het afvalwater gezuiverd. Die kerntaken staan bij geen enkele partij 

ter discussie. Maar over de manier waaróp dat gebeurt, verschillen de partijen 

van mening. Hoeveel tijd en geld willen we stoppen in duurzaamheid en klimaat? 

En gaan we alle dijken maximaal ophogen of accepteren we een risico? 

De partijen voeren zelf campagne met een eigen programma waaruit duidelijk 

blijkt waar zij voor gaan en staan.  
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Om inwoners naar de stembus te krijgen, hebben het waterschap en de partijen 

elkaar nodig. We weten vanuit eerdere ervaringen én vanuit de onlangs 

gehouden gemeenteraadsverkiezingen dat inwoners pas echt bereid zijn om te 

stemmen, als duidelijk is wat er te kiezen valt. Daarnaast is het belangrijk dat ze 

weten dát ze kunnen stemmen. 

 

De campagne van WDODelta richt zich op het enthousiasmeren en stimuleren 

van inwoners om te gaan stemmen. De partijen maken duidelijk dat er wat te 

kiezen is. En wat er te kiezen valt. Wanneer we dit samen goed vormgeven, 

behalen we resultaat: 1 + 1 = 3. 

 

2.3. Wie is waarvan?  
 

WDODelta 

• Een laagdrempelige en opvallende campagne ‘Kom stemmen’; 

• Laten zien wat het waterschap doet; 

• Promotie voor waterschapsbestuurder (ProDemos). 

 

De partijen 

• Laten zien wat het waterschap doet; 

• Waar de partij voor staat; 

• Waar een inwoner voor kiest; 

• Werven van leden (word lid/ word bestuurder bij de partij). 

 

WDODelta kan de partijen daarbij faciliteren door een toolkit van middelen aan 

te bieden. De partijen krijgen allen basismiddelen vanuit de Unie van 

Waterschappen én WDODelta: 

• Stemhulp (aanbesteding loopt, red.); 

• Landingspagina WDODelta; 

• Videoformat; 

• Factsheet. 
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3. Doelgroep 
Om de doelen te bereiken, richten we ons op een doelgroep. Het is namelijk 

onmogelijk om alle 630.180 inwoners uit ons werkgebied te bereiken. Naast een 

budget moeten we ook rekening houden met de vele verschillende inwoners in 

ons werkgebied. Voordat we extern uitlichten, richten we ons eerst op intern.  

 

3.1. Intern  
De leus ‘intern beginnen, is extern winnen’ gaat voor de waterschapsverkiezingen 

ook op. Onze eigen mensen, van medewerkers tot vrijwilligers, kunnen mensen in 

hun eigen omgeving vertellen over het waterschap en de aankomende 

verkiezingen. Bij WDODelta: 

 

• Werken ruim 700 collega’s; 

• Helpen ruim 1.000 vrijwilligers, zoals dijkwachters en 

hoogwaterbrigadiers; 

• Zetten 30 voorlichters zich in als het gaat om gastlessen en 

rondleidingen.  

 

Kortom: een groep die uit iets meer dan 1.700 man en vrouw bestaat die op hun 

eigen manier verbonden zijn met het waterschap. Onze medewerkers en 

vrijwilligers kunnen een belangrijke rol als ambassadeurs vervullen, voor zowel 

het waterschapswerk als voor de waterschapsverkiezingen. We willen ze bewust 

maken van deze rol zodat ze in hun eigen sociale omgeving kunnen toelichten 

waarom het belangrijk is om te gaan stemmen.  

 

3.2. Extern  
Iedere persoon heeft een eigen denkframe. De een houdt zich dagelijks bezig met 

klimaat en water en de ander totaal niet. De een is betrokken bij het waterschap 

en stemt, de ander weet niet eens wat een waterschap is en doet. Bij welke groep 

inwoners zit dan de meeste potentie? Wie krijgen we de ‘stemdrempel’ over? 

Voor wie zetten we de campagne op? 

 

Om focus te krijgen in onze externe doelgroep maken we gebruik van de Ons 

Water Leefstijlvinder. Er worden hierin zes type doelgroepen omschreven die zich 

in ons land bevinden.1  

 

  

 
1 Om focus te krijgen in onze externe doelgroep maken we gebruik van de Ons 

Water Leefstijlvinder. Dat is een platform waar verschillende leefstijlen in het 

domein Klimaat en Water worden onderscheiden. Om tot deze leefstijlen te 

komen, is er in 2018 uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek is in opdracht van Ons Water uitgevoerd door Marketresponse, 

het bureau met jarenlange ervaring op het gebied van leefstijlen en klimaat en 

waterbewustzijn.  

 



Communicatiestrategie Waterschapsverkiezingen 2023 7 

De Unie van Waterschappen borduurt voor de landelijke campagne verder op de 

doelgroepen die centraal hebben gestaan in de ‘Waterbazen’ campagne:  

 

• De welwillende afwachtenden: “Ik zou graag in actie komen, maar weet 

niet hoe.” Werkgebied WDODelta: 17,1% 

 

• De actief betrokkenen: “Ik voel me geroepen om een steentje bij te 

dragen.” Werkgebied WDODelta: 15,6%  

 

• De geëngageerde hedonisten: “Ik doe minder dan ik eigenlijk zou willen 

doen.” Werkgebied WDODelta: 8,9% 

 

In ons werkgebied zien we deze doelgroepen ook terugkomen. Echter is dit maar 

een deel van onze inwoners, met een totale schatting van 41,6% (262.154 van de 

630.180 inwoners).  

 

3.3. Toevoegen van doelgroep 
Op basis van de Ons Water Leefstijlvinder zien we een ‘dominante’ doelgroep in 

ons werkgebied. Namelijk de ‘ver-van-mijn-bed-show’. Een doelgroep waarbij 

waterbeheer en klimaat letterlijk ver van hun bed staat. Ze vinden de 

onderwerpen maar complex. Van alle doelgroepen hebben zij het minste 

behoefte aan informatie. Waarom? Omdat ze het idee hebben dat ze er toch 

weinig aan kunnen doen en het allemaal te ingewikkeld vinden. De betrokkenheid 

van de groep ‘ver-van-mijn-bed-show’ is dus laag.  

 

Ruim 24% van onze inwoners valt onder deze doelgroep en is daarmee de 

grootste groep in het werkgebied van WDODelta. Dat is dan ook de reden dat we 

deze groep willen meenemen in de regionale campagne. Volgens de Ons Water 

Leefstijlvinder zijn deze mensen te bereiken door de communicatie in de 

campagne anders te ‘verpakken’. Door de boodschap laagdrempelig in te steken, 

aan te sluiten bij hun belevingswereld en aandacht te hebben voor concrete 

voorbeelden is het mogelijk om bij deze mensen onder de aandacht te komen. 

Gezien dit de grootste doelgroep in ons werkgebied is, willen we die kans grijpen 

om daarmee zoveel mogelijk inwoners te enthousiasmeren om te gaan stemmen.  

 

Door het toevoegen van deze doelgroep richten we ons in de campagne op 

65,6%, dat komt neer op 413.398 inwoners die in het werkgebied van WDODelta 

wonen.  

 

3.4. Extra aandacht 
Binnen deze kansrijke doelgroepen is er zowel landelijk als regionaal aandacht 

voor jongeren, laaggeletterden en niet-Nederlandse burgers. In onze 

communicatie houden we daar rekening mee. Als voorbeeld: teksten zijn 

laagdrempelig en in B1 taalniveau geschreven, zodat mensen die laaggeletterd 

zijn het begrijpen. Op onze webpagina houden we rekening met niet-Nederlandse 

burgers en bieden de informatie aan in het Engels.  

 

3.5. Wie zijn deze mensen?  
Uit de Ons Water Leefstijlvinder is veel informatie te halen. Niet alleen wie 

bovenstaande ‘doelgroepen’ zijn, maar juist ook hoe we hen kunnen bereiken en 

motiveren. Deze informatie helpt ons om de doelstellingen te behalen. In bijlage 

1 is een overzicht met de betreffende doelgroepen bijgevoegd met daarbij hoe 

we hen kunnen bereiken en motiveren.  
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4. Strategie  
De doelstellingen en doelgroep zijn op hoofdlijnen helder. De vervolgstap is het 

bepalen met welke strategie we bovenstaande gaan bereiken. Dit is een 

belangrijke fase: hoe gaan we communiceren? De strategie op hoofdlijnen 

kunnen we nu alvast bepalen. De definitieve invulling van de campagne (beeld, 

taal, keuze voor de middelen) van WDODelta moet aansluiten bij de landelijke 

campagne. Naar verwachting zal Unie van Waterschappen deze eind april 2022 

presenteren. 

 

4.1. Overkoepelende campagne  
Om zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om te gaan stemmen wordt er 

vanuit WDODelta een overkoepelende verkiezingscampagne ontwikkeld.  

 

Uit de Ons Water Leefstijlvinder vallen er een aantal ‘kenmerken’ uit de gekozen 

doelgroepen op. Op een rij: 

 

• Insteek: Positieve insteek/stimulans in de vorm van nudging; 

• Vormgeving: Fris, beeldend, beelden met mensen, korte teksten; 

• Middelen: Veelal online zoals de website en social media. Live 

contactmomenten.   

 

Zie bijlage 1 voor de volledige uitwerking. 

 

4.2.  Wat is nudging? 
Nudging is een kenmerk dat bij alle doelgroepen terugkomt onder het kopje ‘hoe 

te motiveren?’. Het Engelse woord nudge betekent duwtje. Bij nudging worden 

mensen met subtiele veranderingen ongemerkt geprikkeld om hun onbewuste 

gedrag aan te passen. Het gaat uit van het positief stimuleren van gewenst 

gedrag en maakt gebruik van het feit dat we veel keuzes maken zonder er bij na 

te denken. Een nudge kan een beter resultaat geven dan regels opleggen (wat 

handhaving vereist) of expliciete aanwijzingen te geven (die bewust genegeerd 

kunnen worden).  

 

4.3. Hoe laten we WDODelta opvallen?  
Rondom en gedurende de verkiezingsperiode zal er veel campagne gevoerd 

worden, door zowel politieke partijen als de waterschappen zelf. Daarnaast 

worden inwoners dagelijks geprikkeld door ontzettend veel andere 

communicatieuitingen van vele afzenders. Het is dus van groot belang om ons te 

onderscheiden en op te vallen. Maar hoe doen we dat? 

 

Om daar antwoord op te krijgen helpt het om te bepalen hoe je je als 

‘organisatie’ in zo’n periode wilt positioneren. Als WDODelta een persoon was, 

zou dat dan een held zijn? Een rebel? Een wijs man? Je organisatie 

persoonlijkheid geven maakt het makkelijker een relatie met je doelgroep aan te 

gaan. En dit verstevigt en verduidelijkt de communicatie. 

 

In onze dagelijkse doen en laten is WDODelta vrij ’gewoon’. In onze 

communicatie zou je ons kunnen vergelijken met een Hema. We laten zien wat 

het waterschap doet, vertellen ons verhaal en we zijn er voor ‘iedereen’. En dat 

past bij het waterschap en is dus ook prima.  
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Maar in campagnetijd wordt er meer gevraagd. Dan willen we opvallen, dan 

willen we bevorderen dat mensen over de verkiezingen gaan praten. Dat vraagt 

dus om een ander ‘type’ uitstraling. Een tikkeltje stoer, meer opvallend. 

 

Waarom zouden we tijdelijk niet een BNN VARA zijn? Of meer zijn als ‘Ben’ de 

telefoonmaatschappij? Daarmee zijn we uitdagend in onze communicatie en 

doen we het anders dan anders. Juist omdat dit type niet vanzelfsprekend is voor 

een overheidsinstelling, heeft het ook nog een verrassend effect. Mensen 

verwachten zoiets niet van een waterschap en dus vallen we bij hen op.  

 

Daarnaast brengen we de waterschapsvraagstukken dichtbij. Met lokale 

voorbeelden en door aan te sluiten bij lokale en regionale projecten. 
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5. Aanpak 
Hoe gaan we deze tijdelijke positionering dan invullen? En hoe bereiken we dus 

de gekozen doelgroepen en enthousiasmeren we hen om te gaan stemmen?  

 

5.1. Het begint bij een goede basis 
We zorgen voor een goede basis. Intern krijgt de campagne een vaste plek op W-

Connect, de schermen en kunnen we gebruik maken van banners.  

 

Voor extern zorgen we tevens dat er een stevige basis staat. Zo wordt de website 

ingericht op de verkiezingen en is daar te allen tijde meer informatie te lezen over 

de politieke partijen en de waterschapsverkiezingen. Ook zal daar een duidelijke 

link komen naar de stemhulp/kieswijzer.  

 

5.2. Hoe opvallend willen we zijn? 
Met een opvallende campagne ‘leeft’ het onderwerp waterschapsverkiezingen in 

het verzorgingsgebied van WDODelta.  

 

Om bij de doelgroep onder de aandacht te komen, houdt het in dat onze 

campagne een opvallend karakter moet hebben. We nemen daarin de informatie 

uit de Ons Water Leefstijlvinder mee en zorgen er daarmee voor dat de 

campagne aansluit op de belevingswereld van de doelgroep. Prikkelende en 

opvallende beelden en kleuren sluiten daarbij aan.  

 

We willen met onze uitingen mensen prikkelen en tot nadenken zetten. De 

campagne zal dus bestaan uit veel beeld en korte teksten. Met weinig woorden 

willen we veel vertellen. We zetten onze eigen ‘highlights’ in om de 

waterschapsverkiezingen zichtbaar te maken. Te denken valt aan uitingen bij 

onze gemalen en stuwen en projecten en op ons wagenpark. We zetten in op free 

publicity en focussen vooral op online content, via de website en social media. 

Dat wil zeggen: korte filmpjes, toffe plaatjes. We maken dit op zo’n manier, dat 

onze interne ambassadeurs dit ook gemakkelijk kunnen delen met hun eigen 

sociale omgeving. 

 

Daarnaast zoeken we naar een manier om  ‘laagdrempelig’ in gesprek te gaan 

met de doelgroep of om gedurende de campagneweken op te halen hoe ze over 

de verkiezingen denken (luisteren). De input kan vervolgens ook weer ingezet 

worden via de sociale media.  

 

Hoe opvallend willen we zijn? Zijn we bereid om echt anders te communiceren 

dan we gewend zijn? Tijdens de deltabijeenkomst op 26 april nemen we het AB 

hierin mee.  

 

5.3. Inhoud 
De inhoud van de communicatiecampagne volgt nadat we de strategie hebben 

gekozen. Het communicatiebureau Bestwerk is voor WDODelta aanbesteed om 

de landelijke aanpak door te vertalen naar een regionale en lokale campagne. 

Met deze campagne willen we WDODelta en de waterschapsverkiezingen dichter 

bij de inwoner brengen. Met welke thema’s en voorbeelden dat precies zijn, volgt 

later (bepalen van onderwerpen/thema’s).  
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6. Budget 
Voor de communicatiecampagne waterschapsverkiezingen is een krediet van 

100.000 euro verleend. Binnen dit budget vallen kosten als Prodemos cursus, 

uitslag verkiezingen en communicatiecampagne. Het is daarom goed om in het 

achterhoofd te houden dat er geen oneindig budget is. Er zullen dus keuzes 

gemaakt worden in welke middelen we inzetten.  

 

We kiezen uiteraard de middelen waarvan we verwachten dat ze de meeste 

impact hebben. En die het beste aansluiten om de doelstellingen te behalen.  
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7. Planning 
Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Vanuit 

communicatie zijn de voorbereidingen al in volle gang. In bijlage 2 is een planning 

op hoofdlijnen opgenomen.  

 

Daarin is onder andere af te lezen dat we nu midden in het ontwikkelen van de 

communicatiestrategie zitten. Deze zal eind mei vastgesteld worden. Vervolgens 

gaat Bestwerk, het communicatiebureau die voor ons de creatieve vertaalslag op 

zich gaat nemen, met deze strategie aan de slag. Naar verwachting zal na de 

zomer het creatieve concept af zijn, zodat de verdere voorbereidingen in gang 

gezet kunnen worden.  

 

In de tussentijd houden we het AB via de aangestelde contactpersonen op de 

hoogte. Hoe we dit doen en wanneer, zal samen worden besproken met de 

contactpersonen. Hierover wordt contact opgenomen zodra de 

communicatiestrategie is vastgesteld.  
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 Doelgroep analyse  

Doelgroep De actief 
betrokkene 

De welwillende 
afwachtende  

De geëngageerde 
hedonisten 

De ver-van-mijn-
bed-show 

Slogan “Ik voel mij 
geroepen om een 
steentje bij te 
dragen.” 

“Ik zou graag in actie 
komen, maar weet 
niet hoe.” 

“Ik doe minder dan 
ik eigenlijk zou 
willen doen.” 

“Met 
klimaatverandering 
en waterbeheer 
houd ik mij niet 
bezig.” 

Demografie Representatief NL, 
vaak een 
huishouden van 
50/65+ zonder 
kinderen, 
gemiddelde 
opleiding. Heeft 
vaak een 
koopwoning met 
tuin.  

Vaak een 
alleenstaande man 
van gemiddelde 
leeftijd, hoge 
opleiding. Heeft 
vaak een woning 
met balkon.  

Representatief NL, 
vaak tussen de 18 – 
34 jaar met een 
gezin met kinderen, 
hoge opleiding. 
Heeft vaak een 
koopwoning met 
tuin. 

Is vaak een vrouw 
tussen de 35 en 49 
jaar met een gezin 
met kinderen thuis, 
laag of midden 
opgeleid. Heeft vaak 
een koopwoning 
met tuin.  

Karakter Behulpzaam, 
geïnteresseerd in 
anderen, hartelijk, 
vrolijk, gemoedelijk. 

Serieus, 
bedachtzaam, 
gewoon, intelligent, 
kalm en eigenwijs. 

Creatief, intelligent, 
eigenwijs, 
avontuurlijk, 
ondernemend, 
impulsief.  

Behulpzaam, 
geïnteresseerd in 
anderen, gezellig, 
gewoon, spontaan, 
vrolijk.  

Stemgedrag  Links en midden: 
PvdA, Groen Links, 
Christen Unie 

Links: GroenLinks, 
Partij voor de Dieren 

Links en midden: 
D66, GroenLinks, 
Partij voor de Dieren 

Rechts  

Hoe te motiveren?  Participatiestrategie:  
Creëren van 
participatiemogelijk
heden (met buren, 
familie), zorgen voor 
positieve stimulans 
(nudging o.b.v. 
financiële 
voordelen), lime 
inzetten als 
ambassadeur 

Empowering-
strategie: 
Informeren over 
handelingsperspecti
even en rationeel 
bekrachtigen 
(uitvergroten impact 
eigen 
handelen/bijdrage), 
positieve stimulans 
(nudging), goede 
voorbeelden tonen. 

Inspiratie- 
/belevenisstrategie: 
Zorgen voor 
inspiratie en 
belevenis 
(bijvoorbeeld bij een 
waterproject in de 
buurt), informeren 
over praktische en 
laagdrempelige 
mogelijkheden om 
zelf steentje bij te 
dragen, zorgen voor 
positieve stimulans 
(nudging), 
benadrukken van 
handelingsperspecti
ef (we moeten nú 
handelen), rood 
inzetten als 
influencer. 

Framingstrategie: 
Onderwerp en 
gewenst gedrag 
vanuit een geheel 
andere invalshoek 
benaderen: creëer 
mogelijkheden voor 
leuke, gezamenlijke 
activiteiten die niet 
primair te maken 
hebben met klimaat- 
en waterbewustzijn 
(niet 
problematiseren). 

Hoe te bereiken?  Websites (o.a. 
wijkportals), Social 
media (Facebook), 
App, Televisieserie/ 
documentaire, 

Websites, Social 
media, App, 
Televisieserie/docu
mentaire, 
Televisieprogramma, 

Websites, Social 
media (Instagram), 
App, 
Televisieserie/docu
mentaire/ film/ 

Wijkportals/lokale 
websites, Social 
media (Facebook), 
App, Televisieserie/ 
documentaire, 
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Televisieprogramma, 
Open 
dag/tentoonstelling/ 
kijkje nemen bij 
projecten, 
Redactionele 
aandacht in media 

Open 
dag/tentoonstelling/ 
kijkje nemen bij 
projecten, 
Redactionele 
aandacht in media 

televisieprogramma, 
Open 
dag/tentoonstelling/ 
kijkje nemen bij 
projecten, 
Redactionele 
aandacht in media 

Televisieprogramma, 
Open dag (landelijk) 

Specifieke middelen Animatie, nudging, 
vrijwilligerscampagn
e  

Nieuwsbrief, facts & 
figures, nudging  

Vlogs, blogs, 
gadgets, Nudging, 
creatieve 
bijeenkomst, lokaal 
festival  

Bewonersbrief, 
flyers, posters, 
wedstrijd voor in de 
buurt, pop-up stand 
in de wijk, 
samenwerking met 
bijvoorbeeld 
tuincentra 

Vormgeving Warm, fris, gebruik 
van beelden met 
mensen. Kort, 
puntsgewijs, lijstjes 
met do’s en don’ts, 
top 3, etc. Relatief 
veel beeld. Gebruik 
van animaties. 

Zakelijk, rustig, 
functioneel, gebruik 
van infographics. 
Tekst mag iets 
uitgebreider, 
informatief, gebruik 
van functioneel 
beeld en animaties. 

Experimenteel, 
vernieuwend, 
onderscheidend, 
dynamisch. Korte 
teksten, veel 
tussenkopjes, 
belangrijke rol voor 
(expressief) 
beeld/video. 

Warm, vrolijk, fris, 
gebruik van beelden 
met mensen. Veel 
beeldmateriaal 
(mensen), korte 
teksten, geen 
details. 
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 Planning op hoofdlijnen 
   



Communicatiestrategie Waterschapsverkiezingen 2023 16 

 

 

 

 

 

 

 


