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1. Inleiding 

In 2015 is een breed onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan gemeentelijke communicatie 

onder Haarlemmers. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve enquête (zowel digitaal als 

schriftelijk afgenomen) en een kwalitatieve gespreksronde met 2 groepen burgers. Over de 

resultaten van het onderzoek en de uitwerking daarvan hebben wij u geïnformeerd via een 

informatienota (BBV nr: 2015/443012) en een collegebesluit (BBV nr: 2016/106669). 

 

In het onderzoek is ook aandacht besteed aan de toekomst van de Stadskrant. Op verzoek van 

de Commissie Bestuur ontvangt u hierbij meer informatie over de toekomst van de 

Stadskrant. We beantwoorden de volgende vragen: 

 hebben schriftelijke media nog toegevoegde waarde voor de communicatie van de 

gemeente? 

 heeft een eigen krant nog toegevoegde waarde voor de communicatie van de 

gemeente? 

 

2. Toegevoegde waarde schriftelijke media 

De afgelopen 15 jaar is het medialandschap ingrijpend gewijzigd. Door de ontwikkeling van 

internettechnologie kwam de productie van communicatiekanalen binnen het bereik van 

iedereen, zowel online (via social media, blogs, websites) als offline (goedkoop drukwerk via 

internetdrukkers).  Een van de gevolgen is een explosieve groei van communicatiekanalen en 

informatieoverload. Mediagebruikers  kiezen daarin hun eigen weg: zij kiezen steeds meer 

per interessegebied en communicatiefunctie een mix van voorkeurskanalen, die daar het beste 

op aansluiten. 

  

Daarnaast maakt de technologie het steeds makkelijker om online informatie te bieden, die 

optimaal te personaliseren is. Online media worden dan ook steeds meer toegepast voor 

persoonlijke berichtgeving (maatwerk) en snelle nieuwsverschaffing gebaseerd op eigen 

selecties van onderwerpen. 

 

Het gebruik van schriftelijke (offline) media krijgt steeds meer een andere invulling:  

 als verbreding van informatie: je leest over onderwerpen die niet je niet zelf hebt 

geselecteerd 

 als verdiepingsmiddel: je krijgt langere artikelen aangeboden dan op internet 

gebruikelijk is 

 als attenderingsmiddel: je wordt verwezen naar digitale media met mogelijkheden tot 

personalisering. 

 

Deze ontwikkelingen zien we terug in het Communicatieonderzoek 2015. Haarlemmers 

geven aan dat ze het meest geinteresseerd zijn in communicatie over zaken die hen direct 

aangaan: persoonlijke producten en nieuws over hun directe leefomgeving. Steeds vaker 

willen ze die informatie direct in hun mailbox of in een app ontvangen, zonder er zelf 

achteraan te hoeven gaan. Maatwerk via digitale kanalen krijgt steeds meer de voorkeur als 

het gaat om persoonlijke zaken. 
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Bij onderwerpen die wat verder weg staan is het beeld diverser: ook hier groeit de voorkeur 

voor digitale kanalen, maar ook printwerk wordt nog steeds gewaardeerd. Bladeren in een 

krant zonder vooropgezette selectie en je laten verrassen door het aanbod is voor een grote 

groep Haarlemmers nog altijd prettig als het gaat om gemeentelijke onderwerpen van 

algemene aard. Ook geeft men aan door berichten in schriftelijke media op het spoor van 

bijvoorbeeld een participatieplatform, digitale producten en nieuwsalerts te worden gezet. 

 

Schriftelijke middelen, zoals kranten, magazines,  nieuws- en bewonersbrieven, posters, 

flyers, spandoeken, hebben dan ook nog steeds een toegevoegde waarde voor de 

gemeentelijke communicatie. Deze middelen blijven onderdeel van de middelenmix en 

worden ingezet als dat nodig is. 

 
3. Toegevoegde waarde eigen gemeentelijke krant  

De gemeentelijke Stadskrant, die eens per maand als onderdeel (gemiddeld 6 pagina’s) van 

de gratis huis-aan-huiskrant De Haarlemmer verschijnt, wordt in het kwantitatieve deel van 

het onderzoek als belangrijkste offline medium van de gemeente genoemd als het gaat om 

algemene onderwerpen. In het kwalitatieve deel wordt dit echter genuanceerd: veel 

Haarlemmers zien ook andere kranten, huis-aan-huisbladen, wijkorganen en magazines aan 

voor ‘De Stadskrant’. Dat is niet vreemd: redacties zijn de laatste jaren gekrompen en maken 

meer gebruik van aangeleverde kopij door derden, ook van de gemeente. Gemeentelijke 

artikelen en persberichten worden vaak integraal overgenomen in verschillende publicaties, 

schriftelijk en online. In de drie weken per maand, waarin de Stadskrant niet verschijnt, blijft 

de Haarlemmer zo toch goed voorzien van gemeentelijk nieuws. 

 

Wij trekken daaruit de conclusie dat een krant met gemeentelijk nieuws niet per se een eigen 

gemeentelijk blad hoeft te zijn. Wel willen we vaker en duidelijker aanwezig zijn in een reeks 

aan schriftelijke media, afhankelijk van onderwerp, doelgroep en gewenst resultaat.  

 

Als extra reden voeren we op, dat de Stadskrant met de inwerkingtreding van de Wet 

elektronische bekendmaking (1 januari 2014)  niet langer het officiele publicatiemedium van 

de gemeente voor publicaties met een juridische impact is. Deze wet verplicht ons  bedoelde 

publicaties digitaal te publiceren, omdat dit zorgt voor een  grotere transparantie, een 

uitgebreide archieffunctie en een effectievere communicatie. Voor aanvullende communicatie 

(zover nodig) kunnen en mogen ook andere media worden ingezet, waarbij de effectiviteit 

leidend moet zijn. 

 

4. Conclusies 

De gemeente wil effectief communiceren. Dat betekent: de juiste informatie op de juiste tijd 

bij de juiste doelgroep via de meest effectieve kanalen. Elke Haarlemmer moet die informatie 

kunnen vinden die voor hem van belang is op kanalen die bij hem passen, ongeacht het 

niveau van digi- of leesvaardigheid, ongeacht het al dan niet bezitten van digitale apparatuur. 

 

Het aantal kanalen is de laatste jaren enorm gestegen. De Haarlemmer wordt overspoeld door 

informatie, via zowel online als offline media. De Haarlemmer kiest zelf zijn ideale 

middelenmix. Inzetten op uitsluitend  ‘eigen’ kanalen is dan niet meer van deze tijd. De 

gemeente moet ervoor zorgen, dat haar informatie opgepakt wordt door voor de doelgroep 

relevante media. Dat vereist een permanente analyse van welke media door welke 

Haarlemmers voor welke onderwerpen worden gebruikt, en vervolgens langs die lijnen 

communiceren: dat kan de ene keer een huis-aan-huisblad, een wijkkrant of een vakblad zijn, 
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de andere keer een YouTube-video, een digitale nieuwsbrief of een blog. Dat kunnen (soms) 

eigen middelen van de gemeente zijn, vaker  media van anderen (online of offline, via 

internet of print). 

 

We concluderen dan ook, dat het produceren van een eigen gemeentelijke krant geen 

prioriteit meer heeft. We willen meer maatwerk in communicatie gaan aanbieden. In de 

komende twee jaar ontwikkelen we een service waarin teksten en andere content (zoals 

persberichten, beeldmateriaal en infographics) worden opgenomen. Deze content is zowel 

door burgers te benaderen via de website of digitale nieuwsalerts (of in de nabije toekomt via 

mijnoverheid.nl in de eigen mailbox), als door derden (zoals de pers, vakbladen en 

wijkraden)  te gebruiken in offline en online middelen.  

 

Daarnaast maken we een media-analyse op maat voor elk communicatieproces. Wanneer wij 

willen dat info per se bij iedereen moet komen, kunnen we een pagina kopen in een huis aan 

huis blad. Ook bewonersbrieven of folders voor werkzaamheden in de directe woonomgeving 

of over individuele contacten met de gemeente blijven gewoon bestaan, als de analyse 

daartoe aanleiding geeft. 

 

5. Financiele consequenties 

Het budget voor de Stadskrant is in 2012 teruggebracht van bijna 200.000 euro tot 65.000 

euro op jaarbasis. Tot 2014 verscheen de Stadskrant elke week;  momenteel verschijnt de 

krant nog 1 keer per maand  als achtergrond- en attentiemedium. 

Het huidige budget a 65.000 euro wordt ingezet om de voorgestelde contentservice en de 

media-analyse te ontwikkelen en te beheren.  

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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