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1. Inleiding 
1.1. Achtergrond 
 
Op 12 mei 2000 woedde er een brand bij afvalverwerkingsbedrijf ATF in Drachten. Metingen en 
analyses van verschillende onderzoeken en met verschillende opdrachtgevers hebben 
uitgewezen dat er geen aanwijsbare redenen zijn om aan te nemen dat er blijvende risico’s 
voor de volksgezondheid bestaan. Toch is er onder betrokkenen, zowel onder bewoners als 
ook onder bijvoorbeeld hulpverleners, ongerustheid. Verschillende gezondheidsklachten uit het 
gebied worden door deze mensen in verband gebracht met de brand. 
 
Provinciale Staten van de Provinsje Fryslân willen nu onderzoeken of de verschillende 
onderzoeken die zijn gedaan naar blootstellingsaspecten volledig zijn. Op basis daarvan kan 
vervolgens beoordeeld worden of een gezondheidsonderzoek wenselijk is.  
 
Voor de inventarisatie is het project ‘Inventarisatie gezondheidsaspecten als gevolg van ATF 
brand Drachten’ opgezet. Projectleider Gerard Jonker heeft De Kluut Communicatie gevraagd 
een communicatieplan te maken voor het ondersteunen van dit project. Dit communicatieplan 
is gebaseerd op het startdocument ‘Inventarisatie gezondheidsaspecten als gevolg van ATF 
brand Drachten’ en interviews met direct betrokkenen. De geïnterviewden zijn: 

De heer Erik Revenboer – Regiopolitie Drachten, tevens kaderlid politievakbond 
De heer Anton van der Paauw – inwoner Smalle Ee, tevens veearts 
Directeur, KAM-coördinator en voorzitter OR – ATF (Van Gansewinkel) 
De heer Paul Lansen – voorlichter gemeente Smallingerland 

1.2. Doel en opbouw communicatieplan 
 
Het doel van dit communicatieplan is het ondersteunen van het project en de projectdoelen. In 
het startdocument zijn de doelen van het project helder omschreven en daarmee zijn ook de 
hoofdlijnen voor de communicatie uitgezet. Meer specifiek zal het communicatieplan: 
- de gedeputeerde ondersteunen in zijn interne en externe optreden rondom dit project 
- de projectgroep en stuurgroep ondersteunen als het gaat om werkwijze en resultaten 
- het project ondersteunen om een heldere, open en betrouwbare boodschap richting 

doelgroepen en belanghebbenden af te geven en een afgewogen inzet van middelen te 
kunnen kiezen 

 
Het communicatieplan is geschreven op een drietal uitvoeringsniveaus: strategisch, tactisch en 
operationeel. In het strategische deel staan de communicatiestrategie en een aantal 
uitgangspunten geformuleerd. In het tactische deel staan de communicatiedoelen, de 
communicatieboodschap en de communicatiedoelgroepen. Het operationele deel laat zien hoe 
de planning van de communicatie-inzet er uitziet in een communicatiematrix. 
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2. Strategie 
2.1. Strategie 
 
Er vindt een inventarisatie plaats van alle onderzoeken die tot dusverre hebben 
plaatsgevonden en er wordt beoordeeld of er hiaten zijn in de optelsom van deze onderzoeken. 
Daarna zijn in principe twee scenario’s mogelijk: er wordt wel of niet een gezondheidkundig 
onderzoek uitgevoerd.  
 
In dit communicatieplan leggen we de basis voor de communicatie, die in te zetten is in beide 
gevallen. Als het gaat om communicatie is de kern van elke fase zorgvuldigheid, openheid en 
betrouwbaarheid. Hieronder lichten we de verschillende situaties verder toe. 
 
Algemeen 
Centraal staat een zorgvuldige aanpak van de inventarisatie. De provincie neemt haar 
verantwoordelijkheid als overheid. De doelgroepen worden op de hoogte gebracht van het 
onderzoek en op de hoogte gehouden van het vervolg. Vragen van belanghebbenden worden 
serieus genomen en zo snel mogelijk beantwoord. Als er iets nieuws te melden is, horen 
betrokkenen dit rechtstreeks en niet via de pers. De resultaten van de inventarisatie worden op 
een bijeenkomst gepresenteerd.  
 
Geen gezondheidkundig onderzoek 
Als er geen gezondheidkundig onderzoek komt, markeert de bijeenkomst de afronding van het 
project. De afwegingen achter het besluit om geen vervolgonderzoek te doen, worden duidelijk 
naar de doelgroepen gecommuniceerd tijdens deze bijeenkomst.  
 
Wel een gezondheidkundig onderzoek 
Als er wel een gezondheidkundig onderzoek komt, is de bijeenkomst het startpunt voor het 
vervolg. Nog steeds vormen de woorden openheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid de kern 
van de communicatie.  
 

2.2. Uitgangspunten 
 
Om de strategie te kunnen volgen leggen we een aantal uitgangspunten vast. Deze 
uitgangspunten houden in elk geval rekening met het feit dat er aandacht is voor beleving en 
proces. 
 
Belevingsaspecten: onafhankelijkheid 
Er is al veel te doen geweest over dit project. Er zal dan ook zoveel mogelijk rekening moeten 
worden gehouden met de belevingsaspecten van dit onderzoek. 
In de interviews heeft een aantal mensen bijvoorbeeld aangegeven het belangrijk te vinden dat 
de resultaten betrouwbaar zijn. Een van de graadmeters hiervoor is de onafhankelijkheid van 
de onderzoeksmethoden. In de communicatie met doelgroepen moet hier dan ook rekening 
mee worden gehouden.  
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Openheid 
De projectgroep en stuurgroep geven volledige openheid over: 
- het project 
- de uitkomsten van de tot nog toe uitgevoerde onderzoeken 
- de zekerheden en onzekerheden in het project 
 
Committeren van uitvoerende partijen 
De uitvoerende partijen committeren zich aan een succesvolle uitvoering van het project. 
Bijvoorbeeld door structureel overleg en afstemming in de projectgroep.  
 
Communiceren via projectleider 
Inhoudelijke discussies worden niet via de media gevoerd, maar in direct contact met 
belanghebbenden. Communicatie verloopt dan ook via de projectleider en niet via de pers of 
het ‘circuit’. 
 
Betrekken van doelgroepen 
Doelgroepen worden betrokken bij het project, bijvoorbeeld door vertegenwoordigers ervan uit 
te nodigen in de adviesgroep. 
 
Tijdig informeren van de doelgroepen 
De doelgroepen worden tijdig geïnformeerd. Dit laat zien dat er is nagedacht over de vraag 
welke doelgroepen op welke wijze direct geïnformeerd worden. Het straalt uit dat er aan de 
doelgroepen is gedacht en het versterkt de betrouwbaarheid. 
 
Zeg wat je doet en doe wat je zegt! 
Voor het verkrijgen van begrip voor het onderzoek en de resultaten van het onderzoek, is het 
van belang dat alle informatie die wordt gegeven aan de doelgroepen ook (de) juiste informatie 
is. Onjuiste informatie of vaak wijzigende informatie heeft een negatief effect op de 
geloofwaardigheid. 
 
Heldere communicatie 
Als er vragen zijn, handelen we die snel en adequaat af, binnen twee weken. Als dit niet 
mogelijk is, geven we duidelijk aan wanneer de vragensteller een antwoord kan verwachten. 
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3. Tactisch: communicatiedoelen, boodschap en 
doelgroepen 

 

3.1. Doelstellingen 
 
De communicatiedoelen zijn geformuleerd in termen van kennis, houding en gedrag.  Over het 
algemeen zijn kennisdoelen gericht op goede informatieverstrekking, houdingsdoelen op een 
zorgvuldig proces en gedragsdoelen op een geaccepteerd resultaat. In dit project spelen 
weerstanden, gevoelens en beleving een grote rol. Vandaar ook dat er relatief meer 
houdingsdoelen geformuleerd zijn, waar een zorgvuldig proces en betrouwbaarheid mee 
beoogd worden.  
 
De doelen zijn belangrijk om te kunnen beoordelen of de inzet op communicatie bijdraagt aan 
het realiseren van de projectdoelen en om een afgewogen keuze te maken welke middelen 
ingezet moeten worden. Met het formuleren van kennis-, houdings- en gedragsdoelen is de 
mate van betrokkenheid bij het project goed te meten. Graadmeters daarvoor zijn het aantal 
reacties op het project, de toonzetting van de reacties en de inhoud van de reacties. 
 
 
A. Kennisdoelen 
 
1. de doelgroepen kennen het doel van het project 
2. de doelgroepen kennen de doelen, de planning en de uitkomsten van de inventarisatie 
3. de doelgroepen kennen de twee scenario’s 
4. de doelgroepen kennen het algemene informatienummer/het algemene informatieadres 
 
B. Houdingsdoelen 
 
1. de doelgroepen vinden dat ze correct zijn geïnformeerd door de projectgroep 
2. de doelgroepen vinden dat ze zorgvuldig zijn benaderd door de projectgroep 
3. de doelgroepen vinden dat de projectgroep zich houdt aan haar afspraken 
4. de doelgroepen vinden dat de informatievoorziening over en betrokkenheid bij de 

inventarisatie en eventueel het gezondheidskundig onderzoek goed is. 
5. de doelgroepen vinden dat de projectgroep open communiceert over het project 
6. de doelgroepen vinden de resultaten van het onderzoek onafhankelijk en onpartijdig 
7. de doelgroepen voelen zich uitgenodigd om via het algemene informatienummer 

aanvullende informatie op te vragen 
 
 
C. Gedragsdoelen 
 
1. de doelgroepen gaan in dialoog met de projectgroep over het project 
2. de doelgroepen leveren een actieve bijdrage aan de realisatie van de projectdoelen 
3. de doelgroepen communiceren rechtstreeks met de projectgroep in plaats van via de 

media 
4. de doelgroepen accepteren de resultaten 
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3.2. Boodschap 
 
De centrale boodschap is de leidraad voor alle communicatiemiddelen die ingezet worden. Alle 
middelen (of het nou gaat om bijeenkomst of om brieven), de inhoud wordt getoetst aan deze 
boodschap. 
 
Centrale boodschap  
De provincie Fryslân heeft haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen als het gaat om 
gevolgen van de ATF brand.  Een projectgroep werkt aan een inventarisatie en beoordeling 
van de onderzoeken die als gevolg van de brand op 12 mei 2000 zijn uitgevoerd voor zover 
deze gaan over blootstellingsaspecten. De projectgroep wil dit onderzoek zorgvuldig uitvoeren 
en de belanghebbenden zorgvuldig informeren over de inventarisatie. Een open houding is de 
basis voor samenwerking met al deze belanghebbenden. Op basis van een aantal vooraf 
vastgestelde criteria wordt de inventarisatie beoordeeld en besloten of al dan niet een 
gezondheidskundig onderzoek plaatsvindt.  
Tijdens het gehele traject is er openheid over afwegingen die gemaakt worden. Als er een 
gezondheidskundig onderzoek volgt, staan ook openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 
hoog in het vaandel van de uitvoerende projectgroep.  
 

3.3. Doelgroepen en belanghebbenden 
 
De doelgroepen en belanghebbenden van dit project staat hieronder in drie categorieën en in 
willekeurige volgorde op een rijtje: 
 
Belanghebbenden (eerste graad) 

- bewoners in de driehoek (conform afspraak adviesgroep d.d. 22 maart 2004) 
- medewerkers van hulpdiensten (politie, brandweer, stadswachten) 
- medewerkers van derden (kraanmachinist) 
- overige geadresseerden uit adressenbestand 

 
Belanghebbenden (tweede graad) 

- directie en OR ATF 
- recreanten 
- overige bewoners gemeenten Smallingerland en Boarnsterhim 

 
Politiek 

- Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
- Provinciale Staten van de Provincie Fryslân 
- Gemeenteraden van de gemeenten Smallingerland en Boarnsterhim 
- Colleges van B&W van de gemeenten Smallingerland en Boarnsterhim 

 
Overige 

- leden van adviesgroep, stuurgroep en projectgroep 
- lokale en regionale media 
- professionele instanties (huisartsen, veeartsen, etc. met name als er een 

gezondheidkundig onderzoek zal plaatsvinden) 
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4. Operationeel 
 

4.1. Het tijdpad 
 
Het tijdpad van het project ziet er als volgt uit: 
 
• februari 2004 Formele GO! 
• week 13  Adviesgroep bespreekt concept communicatieplan 
• week 14  Projectgroep bespreekt concept communicatieplan 
• week 15  Stuurgroep stelt communicatieplan vast 
• week 15:  Start communicatietraject extern 
• week 19  Resultaten inventarisatie bekend 
• week 20 – 21 Besluitvorming n.a.v. inventarisatie 
• 26 mei 2004,  

week 22  Bijeenkomst met presentatie resultaten 

4.2. Middelen 
 
Voor het bereiken van de communicatiedoelen zijn verschillende communicatiemiddelen 
beschikbaar. Schriftelijke middelen zijn met name geschikt op de kennisdoelen te realiseren. 
Mondelinge communicatiemiddelen zijn essentieel als het gaat om het bereiken van met name 
houdings- en gedragsdoelen. 
 
Hieronder staat beschreven welke communicatiemiddelen nodig zijn voor het bereiken van de 
gestelde communicatiedoelen. Voor de communicatie zijn een aantal momenten 
toonaangevend. Per communicatiemoment zal beschreven worden welke 
communicatiemiddelen ingezet worden.  
 
Projectvoorbereiding 
- opzetten projectorganisatie 
- brief naar leden adviesgroep met informatie en uitnodiging voor bijeenkomst 
 
Formele GO van Statencommissie 
- brief naar bewoners met uitleg project en aangeven tijdpad 
- bijeenkomsten adviesgroep, stuurgroep en projectgroep 
- telefoonnummer PL als informatienummer over het project 
- woordvoerder 
- persbericht 
- start aanleggen adressenbestand 
 
Beslismoment 

- bijeenkomsten projectgroep, adviesgroep, stuurgroep 
- besluitvorming over vervolg (wel of geen gezondheidskundig onderzoek) 
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Indien geen gezondheidskundig 
onderzoek plaatsvindt: 
 
Presentatie resultaten en conclusies 
- uitnodiging voor bijeenkomst voor 

bewoners, overige betrokkenen, GS, 
PS 

- bijeenkomst voor bewoners 
- bijeenkomst voor overige betrokkenen 
- powerpointpresentatie 
- lijst met 50 meest gestelde vragen over 

inventarisatie 
- ‘populaire’ versie van resultaten 

inventarisatie 
 
 
 
- persbericht 
- advertentie in lokale en regionale 

media 
- persuitnodiging 
- woordvoerder 
 

Indien wel een gezondheidskundig 
onderzoek plaatsvindt 
 
Presentatie resultaten en uitleg procedure 
vervolg  
- uitnodiging bijeenkomst naar 

bewoners, overige betrokkenen, GS, 
PS 

- bijeenkomst voor bewoners 
- bijeenkomst voor overige betrokkenen 
- powerpointpresentatie inventarisatie 
- powerpointpresentatie 

gezondheidskundig onderzoek 
- populaire versie van resultaten 

inventarisatie 
- populaire versie opzet onderzoek 
 
- persbericht 
- advertentie in lokale en regionale 

media 
- persuitnodiging 
- woordvoerder 
 

 
Uitvoering onderzoek 
- afhankelijk van de opzet van het onderzoek worden middelen ingezet 
 
Presentatie resultaten en conclusies gezondheidskundig onderzoek 

- powerpointpresentatie, etc. 
- individuele gesprekken 
 

4.3. De organisatie van de communicatie 
 
De communicatie wordt uitgevoerd volgens de communicatiematrix (zie paragraaf …. van dit 
hoofdstuk). De uitvoering gebeurt formeel onder de regie van de afdeling voorlichting van de 
Provincie Fryslân.  

Verantwoordelijkheden  
- Gedeputeerde Baas is eindverantwoordelijk voor de communicatie en onderhoudt de 

contacten met Gedeputeerde Staten 
- Sape Jan Terpstra is aanspreekpunt voor de uitvoering van de communicatie en 

onderhoudt de communicatie met de Provinciale Staten en de pers 
- Gerard Jonker van de Provincie Fryslân is beschikbaar voor het beantwoorden van 

procedurele en procesmatige vragen 
- Sape Jan Terpstra is beschikbaar als adviseur voor bestuurlijke aspecten van de 

communicatie 
- Frans Greven, Frans Duim en John Janssen van de GGD zijn beschikbaar voor het 

beantwoorden of doorverwijzen van inhoudelijke vragen 
- Silvia Hania en Jaap Jepma van DKC zijn verantwoordelijk voor het bewaken van het 

communicatieplan en het bewaken en bijsturen van het proces 
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4.4. Communicatiematrix en –planning 
 
Hieronder staat een communicatiematrix met daarin vermeld wat, wanneer plaats zal vinden en wie daar in de uitvoering bij betrokken 
zijn. Het is op dit moment onmogelijk aan te geven welke middelen ingezet moeten worden op het moment dat er een 
gezondheidskundig onderzoek plaatsvindt. Daarvoor zijn eerst een opzet en planning van zo’n project nodig. De strategie blijft echter 
ongewijzigd. Voorbeelden van middelen die dan ingezet kunnen worden zijn: bijeenkomst, individuele gesprekken, etc. De 
communicatie zal dan nog meer 1-op-1 plaatsvinden. 
 
Communicatiematrix 
 
Comm. moment Planning 

 
Doelgroep Communica-

tiedoel(en) 
 

Communicatiemiddel 

 
Formele GO! 

 
Week 11 
 

 
Leden adviesgroep 

 
B1-5 

 
Brief met uitleg procedure en vertraging 

  
Week 13  
 

 
Leden adviesgroep 

 
alle 

 
Bijeenkomst: beoordelen brief bewoners, 
verspreidingsgebied en concept 
communicatieplan 

  
Week 14 
  

 
Bewoners in de driehoek 
Medewerkers hulpdiensten 
Medewerkers derden  
OR ATF 
Professionele instanties 

 
 
 
A1-4 
B1-7 
C1-3 

 
Brief : 
- uitleg procedure 
- uitnodiging bijeenkomst 
- telefoonnummer bekendmaken 

  
Week 14 
 

 
Provinciale Staten, Gedeputeerde 
Staten, gemeente Smallingerland. 
Directie ATF 

 
Alle 

 
Brief met informatie dat project formeel is 
gestart, planning en doelen project 

  
Week 14 
 

 
Lokale en regionale pers 

 
A1-4 

 
Woordvoerder instellen 
Persbericht naar lokale en regionale media: 
planning en doelen project 
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Beslismoment 
 

 
Week 20/21 

 
Projectgroep, stuurgroep, adviesgroep 

 
- 

 
Vergadering(en) 

 
Presentatie 
resultaten en 
conclusies 

 
Week 19 
 

 
Bewoners driehoek 
Medewerkers hulpdiensten 
Medewerkers derden 
OR ATF 
Professionele instanties 

 
Alle 

 
Uitnodiging bijeenkomst 

  
Week 19/20 
 

 
Overige inwoners gem. Smallingerland 
en Boarnsterhim 
Recreanten 
 

 
A1-4 
B1- 

 
Advertentie in lokale media met aankondiging 
bijeenkomst 
Advertentie in regionale media met 
aankondiging bijeenkomst 

  
Week 19 
 

 
Gedeputeerde Staten, Provinciale 
Staten, Gemeente Smallingerland, 
gemeente Boarnsterhim, directie ATF 

 
A1-4 

 
Brief met aankondiging bijeenkomst 

  
Week 22 
 
 

 
Alle doelgroepen 

 
Alle 

 
Bijeenkomsten 

  
Week 22 
 
 

 
Lokale en regionale pers 

 
A1-4 

 
Persbericht 
Persconferentie (?) 

 


