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Communicatieplan Provero
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Een gestructureerde aanpak voor communicatie vanuit Provero.
Dit naar de leden maar ook naar ‘de rest van de wereld’. De
communicatie vanuit Provero heeft in feite twee sporen.
Algemene dagelijkse communicatie en communicatie rondom
een ‘event’.
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Inleiding
Voor u ligt het communicatieplan van Provero. Dit is document is de basis voor het contact van onze
vereniging met de leden, niet-leden en bevriende verenigingen. Externe communicatie dus, niet gericht
op de communicatie binnen bestuur en werkgroepleden.
De rode draad voor Provero is kennis delen. Dit doen wij via onder meer bijeenkomsten en publicaties.
Op welke wijze, welk communicatiemiddel zetten wij in om wat te bereiken, dat is de context voor dit
communicatieplan. De concrete uitwerking van dit plan, de planning, is samengevoegd met onze
bijeenkomsten kalender die wij ieder jaar maken. Het communicatieplan is in beheer bij ons bestuurslid
communicatie. De kalender is in dagelijks beheer bij onze verenigingscoördinator.

De vereniging
Provero richt zich op de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving. Belangrijk daarbinnen is de komst
van de Omgevingswet. Hierin kiezen we voor een verbreding richting andere aanpalende vakgebieden
binnen het domein van de fysieke leefomgeving, waarbij altijd een link wordt gelegd met de ICTaspecten. Hierin treden we bewust ook buiten het domein van de ruimtelijke ordening, maar behouden
Provero’s onderscheidende karakter van de combinatie van domeindeskundigheid met ICT. We houden
ons inhoudelijk bezig met de vakgebieden Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht,
Handhaving maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte. We zeten ons
daarnaast in op de verbreding en verdieping in het ICT-domein: zoals Geo-ICT, informatiemanagement,
procesmanagement, zaakgericht werken, het nieuwe werken, etc..
Kortom: Provero zet zich in om het gebruik en de meerwaarde van genoemde digitale aspecten binnen
de verschillende vakgebieden van de fysieke leefomgeving te stimuleren.
Provero is onafhankelijk en niet gebonden aan een instantie of bedrijf. Provero heeft een eigen
verantwoordelijkheid en een eigen bestuur dat conform de statuten uit de leden wordt gekozen.
Daarnaast kent Provero een werkgroep die zich inzet voor de organisatie van bijeenkomsten en het
uitbrengen van publicaties.
Waarom Provero?
Provero is:
 dé vereniging voor de digitale aspecten van de Omgevingswet
 hét platform voor informatie uitwisseling tussen digitaal denkenden en werkenden binnen het
werkveld van de fysieke leefomgeving
 dé denktank voor ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering binnen het werkveld van de
fysieke leefomgeving
 hét kennis- en relatienetwerk voor professionals binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving
 dé vereniging om rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en hun medewerkers te ondersteunen
bij de digitale aspecten van hun werk op het gebied van de fysieke leefomgeving

2

De praktijk
Het ontstaan van de vereniging ligt in een tijdperk waarin de focus op digitalisering van de ruimtelijke
ordening lag. Vanaf de invoer van de nieuwe Omgevingswet is het marktgebied verruimd. Binnen de
huidige markt zijn grotere verenigingen toegetreden. Daarmee is er een ‘strijd’ om de leden. Er is voor
gekozen om niet te strijden tegen deze verenigingen, maar om samen met deze verenigingen te werken.
Het bindende element is de markt, het onderscheidende element is de digitalisering en standaardisering
van de normen.
We hebben met de volgende verenigingen van doen in de markt:





BWT – Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
KING/ VNG – Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VVM netwerk van milieuprofessionals
VIAG - Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten

Andere organisaties
 Dataland
 GeoBusiness/ GEOBUZZ
 Ruimteschepper

Doelgroep
Individuele leden en organisatieleden
Partnerverenigingen

Blijven behouden door update van kennis en ontwikkeling
Verbreden van onze kenniskring en waar uitbreiding van
onze ledenkring
Potentiële leden (overheden, bureaus, Mensen en organisaties die te weinig bekend zijn wat
marktpartijen, zzp)
Provero is/doet en voor staat, alsook mensen en
organisaties die niet bekend zijn met Provero.

Doelstelling
Kennis delen
Door het organiseren van activiteiten creëert Provero voor haar leden, alsook bevriende verenigingen en
potentiële leden, de gelegenheid ervaringen en informatie uit te wisselen en te delen. De kern van onze
activiteiten zijn het organiseren van bijeenkomsten en uitbrengen van publicaties.
Hierdoor helpen we als onafhankelijk vereniging onze (potentiële) leden bij het up-to-date houden van
kennis en ontwikkeling binnen de digitale aspecten van de fysieke leefomgeving.
Door het tijdig delen van voor hen relevante kennis wordt je gezien als een organisatie die vooraan in de
trein zit. Hierdoor zullen ze sneller naar ons komen om te kijken naar ontwikkelingen. Dit zal resulteren
in een groei van leden omdat we beperktere informatie openbaar hebben voor niet leden.
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Awareness creëren
Er komt een nieuwe wet aan met de
daarbij horende digitale uitdagingen. Wat
houden deze uitdagingen in? Wat komt
ons te wachten? Moeten we wel wachten
of kunnen we al vooruit? Awareness
creëren over dat wat komen gaat, is een
taak die voor Provero is weggelegd.

1. Herhaal, herhaal, herhaal. Door uw boodschap continu
te herhalen (en deze dus nooit te wijzigen) zullen uw
medewerkers deze beter begrijpen en de eventuele
veranderingen sneller accepteren.
2. Creëer betrokkenheid. Betrek uw medewerkers in de
implementatieplannen van de gewenste sociale innovatie.
Laat mensen meedenken over de uitvoering van de
plannen. Hiermee creëert u niet alleen de ruimte voor
waardevolle inzichten ‘uit de praktijk,’ u geeft uw
medewerkers tegelijkertijd een gevoel van betrokkenheid.
3. Maak het leuk. U kunt uw boodschap bijvoorbeeld
combineren met een motto (bijvoorbeeld ‘Slimmer
Schuiven en Sneller Slepen’ of ‘Samen Slimmer Werken’).

Communicatie middelen

We
organiseren
als
vereniging
bijeenkomsten en brengen publicaties uit.
Met behulp van de verschillende
communicatie middelen houden niet
alleen onze doelgroep op de hoogte van deze bijeenkomsten en publicaties, we informeren zo ook over
de actualiteiten in ons vakgebied: de digitale aspecten in de fysieke leefomgeving. Het gebruik van het
type communicatie middel is dan ook afhankelijk hiervan. Zo worden onze leden in ieder geval
geïnformeerd over de bijeenkomsten en publicaties via onze nieuwsbrief. Deze staan uiteraard ook
vermeld op de website, maar op de website is ook een actueel overzicht van twitter en verschillende
blogs te vinden (vanaf2017).
Onze middelen:
 Twitter: @provero
 LinkedIn: groep Provero
 Bloggen: vanaf 2017 op vernieuwde website
 Nieuwsbrief (maandelijks tot wekelijks in aanloop naar congres)
 Analoge publicatie (1x per jaar)
 Congresmagazine(1x per jaar)
 Digitale publicatie (minimaal 1x per jaar)
 Website
Middelen voor partner verenigingen en onze organisatie leden om bekendheid te geven aan onze
bijeenkomsten:
 Nieuwsbrieven
 Congressen
 Toolbox werving (uitgave Provero, brochure vereniging, gift, ..)
Vanaf 2017 delen we onze bijeenkomstenkalender met de partnerverenigingen en stemmen we met hen
af hoe we inhoudelijk elkaars bijeenkomsten kunnen versterken. In onze nieuwsbrief nemen we de data
van bijeenkomsten partnerverenigingen op. Dit vragen wij ook van onze partner verenigingen.
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In de bijlage zijn de middelen voorzien van toelichting en inzet gedurende het jaar. In de separate
bijeenkomsten kalender is dit uitgewerkt naar wekelijkse planning ten behoeve van uitvoering.

Organisatie
Wie doet wat binnen Provero? Het bestuur en de werkgroepleden spelen een belangrijk rol bij de
communicatie naar buiten. Het bestuur zet met het communicatieplan de grote lijnen neer. Het
bestuurslid communicatie ziet toe op de uitvoering; inzet van middelen en de taken. Dit doet hij in
samenwerking met de verenigingscoördinator en de secretaris.
De verenigingscoördinator richt zich in haar dagelijks werk op onder meer op het:
- plannen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van werkgroepen en het opstellen en
verzenden van de agenda’s en stukken voor deze vergaderingen;
- maken verslagen van bestuursvergaderingen en van werkgroepvergaderingen;
- verzorgen van de financiële administratie;
- verzorgen van de ledenadministratie;
- beheren van de website;
- versturen nieuwsbrieven;
- versturen verenigingsmailings;
- geven van informatie over Provero;
- beantwoorden mails, brieven (postbus)en telefoon;
- bijhouden archief;
- verspreiding publicaties;
- ondersteunen van bestuur en werkgroepen bij het organiseren van activiteiten, het maken van
publicaties en het naar buiten toe uitdragen van de vereniging.
Voor de organisatie van het congres huren wij speciaal iemand in. Deze persoon werkt de planning
inzake de communicatie voor het congres in nauwe afstemming met de verenigingscoördinator uit.

Financiën
De penningmeester heeft voor ieder verenigingsjaar een apart budget voor communicatie. Het
bestuurslid communicatie stelt voor hoe dit budget wordt besteed. Het bestuur bespreekt en accordeert
dit tijdens de bestuursvergaderingen. Bij urgentie, doet hij dit in overleg met de voorzitter en
penningmeester.
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Bijlage 1: Communicatie middelen
Nieuwsbrief
 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.
omschrijving
Doelgroep / bereik
periodiek
Nieuwsbrief
vanuit
Provero
waar Nieuwsbrief ontvangers
maandelijks
relevante items in staan en informatie
over Provero (externe schrijvers stukken
laten aanleveren onder naam van
Provero?)(stukken
gebruiken
na
goedkeuring
van
organisatie
nieuwsbrieven?)
Zelf geschreven nieuwsitem delen met Nieuwsbrief ontvangers van twee-maandelijks
organisatieleden, zodat zij deze ook onze organisatieleden
opnemen.
Zelf geschreven nieuwsitem delen met Nieuwsbrief ontvangers van twee-maandelijks
partner verenigingen, zodat zij deze ook onze partner verenigingen
opnemen.
LinkedIn
 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website.
omschrijving
Doelgroep / bereik
periodiek
Berichten versturen via LinkedIn over Volgers Provero
wekelijks
ontwikkelingen binnen ‘digitale’ RO.
Het delen en interessant van relevante Volgers via volgers
wekelijks
teksten door Provero vanuit netwerk
Twitter
 verschillende berichten maken.
 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden.
omschrijving
Doelgroep / bereik
Berichten versturen over de inhoud van de Volgers Twitter Provero
bijeenkomsten en sprekers
Delen en retweten vanuit netwerk Provero Volgers via volgers

periodiek
wekelijks
wekelijks

Website
omschrijving
Provero website up to date houden
Vanuit andere social media blijven
verwijzen naar de Provero website
Bloggen, verschillende bloggen opstarten
voor creëren van een digitaal platform

Doelgroep / bereik
Meerdere
meerdere

periodiek
lopend
Lopend

Meerdere

Lopend
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Bijlage 2: Communicatie rondom bijeenkomsten en congres Provero.
Doelgroep:
A.
Verenigingsleden
B.
Organisatieleden
C.
Potentiële leden (gemeente, bureaus, zzp)
D.
Partner verenigingen
Gegevens:
A.1 Contactgegevens van de onze leden zijn aanwezig (e-mails / adressen)
B.1
Contactgegevens van de deze organisaties zijn aanwezig (e-mails / adressen)
C.1
Alle gemeente/ provincies/ adviesbureaus/ zzp-ers
D.1 Contactgegevens van onze partners zijn aanwezig bij het bestuur

Communicatiemiddelen
Hieronder volgt de communicatie naar de bijeenkomst /congres toe. Waarbij voornamelijk bekendheid
en delen van informatie de speerpunten zijn.

Nieuwsbrief
 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.
 Vaste trigger blijven sturen in relatie tot het thema ‘Verbind de leefomgeving’.
 Tevens een pdf die de Provero opmaak en de content bevat zodat de vereniging deze pdf in één
keer naar de leden kan sturen > kant en klare email met bijlage.
omschrijving
Doelgroep / bereik
Periodiek
Content voor x (20) workshops verdelen Nieuwsbrief ontvangers
Conform schema
over (x) 10 momenten, voorafgaand door
een
nieuwsbrief
met
een
vooraankondiging.
Nieuwsitem met samenvatting wat het Nieuwsbrief ontvangers van Conform schema
congres inhoud via organisatieleden
onze organisatieleden
Nieuwsitem met samenvatting wat het Nieuwsbrief ontvangers van Conform schema
congres inhoud via organisatieleden
onze organisatieleden
LinkedIn
 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website.
omschrijving
Doelgroep / bereik
periodiek
Pulsen versturen via LinkedIn om de Volgers Provero
Conform schema
aandacht te vestigen op het congres.
Het delen en interessant vinden van de Volgers via volgers
Conform schema
door Provero geplaatste teksten door
verenigingsleden, organisatieleden en
partner verenigingen
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Twitter
 verschillende berichten maken.
 Berichten vooraf via Hootsuite klaarzetten. Berichten worden automatisch verzonden.
 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden.
omschrijving
Doelgroep / bereik
Periodiek
Berichten versturen over de inhoud van de Volgers Twitter Provero
Conform schema
bijeenkomsten en sprekers
Delen en retweten van de Provero twitters Volgers via volgers
Conform schema
door verenigingsleden, organisatieleden
en partner verenigingen
Website
omschrijving
Doelgroep / bereik
Provero website up to date houden
Meerdere
Vanuit andere social media blijven meerdere
verwijzen naar de Provero website

periodiek
Conform schema
Conform schema

Dag zelf
omschrijving
Doelgroep / bereik
Voldoende herkenbaarheid organisatie
Meerdere
Vanuit andere social media blijven meerdere
verwijzen naar de Provero website

periodiek
Conform schema
Conform schema

Bijeenkomst / congres
Op de dag zelf zijn er ook enkele zaken die geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan:
 Bemanning stand / informatiepunt
 Herkenbaarheid organisatie (badges)
 Congresapp
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Planning stramien
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Bijlage 3: Communicatie rondom deelnemende bijeenkomsten en congres
Doelgroep:
A.
Verenigingsleden
B.
Organisatieleden
C.
Potentiële leden (gemeente, bureaus, zzp)
D.
Partner verenigingen
Gegevens:
A.1 Contactgegevens van de onze leden zijn aanwezig (e-mails / adressen)
B.1
Contactgegevens van de deze organisaties zijn aanwezig (e-mails / adressen)
C.1
Alle gemeente/ provincies/ adviesbureaus/ zzp-ers
D.1 Contactgegevens van onze partners zijn aanwezig bij het bestuur

Communicatiemiddelen
Nieuwsbrief
 Mengverhouding content is aandachtspunt; juiste content op het juiste moment.
omschrijving
Doelgroep / bereik
Periodiek
Nieuwsbrief
vanuit
Provero
waar Nieuwsbrief ontvangers
maandelijks
relevante items in staan en informatie
over Provero in de context wat Provero
komt
doen
tijdens
betreffende
bijeenkomst/ congres.
Zelf geschreven teasers over het Nieuwsbrief ontvangers van tweemaandelijks
onderwerp en Provero delen met onze organisatieleden
organisatieleden, zodat zij deze ook
opnemen.
Zelf geschreven teasers over het Nieuwsbrief ontvangers van tweemaandelijks
onderwerp en Provero delen met onze partner verenigingen
organisatieleden, zodat zij deze ook
opnemen.
LinkedIn
 LinkedIn kan veel nieuwe mensen bereiken. Deze doorverwijzen naar de website.
omschrijving
Doelgroep / bereik
periodiek
Update geven en informatie over wat Volgers Provero
wekelijks
Provero doet tijdens de betreffende
bijeenkomst/congres
Het delen en interessant van relevante Volgers via volgers
wekelijks
teksten door Provero-leden vanuit netwerk
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Twitter
 verschillende berichten maken.
 In de berichten gebruik maken van de ‘#’ voor belangrijke woorden.
omschrijving
Doelgroep / bereik
Berichten versturen over de inhoud van de Volgers Twitter Provero
bijeenkomsten en sprekers
Delen en retweten vanuit netwerk Volgers via volgers
Provero
‘live’ Tweets delen op de dagen zelf door Volgers Twitter Provero
aanwezige via het Provero twitter account

periodiek
Wekelijks
Wekelijks
Moment zelf

Website
omschrijving
Presentaties vanuit Provero delen op onze
website
Vanuit andere social media blijven
verwijzen naar de Provero website
Bloggen, verschillende bloggen opstarten
voor interessante items

Doelgroep / bereik
Meerdere
Meerdere

periodiek
week
bijeenkomst/congres
Lopend

Meerdere

Startend na bijeenkomst

Bijeenkomst / congres
Op de dag zelf zijn er ook enkele zaken die geregeld dienen te worden. Denk hierbij aan:
 Bemanning stand (indien hier gebruik van wordt gemaakt)
 Bij het geven van een Provero workshop zal op elke stoel een flyer van Provero komen te liggen
 De eerste sheets van de onder onze hoede gegeven workshop dient gewijd te worden aan ‘Wie en
wat doet Provero’
 Herkenbaarheid organisatie (banners)
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