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LEERDOELEN

Na het lezen van dit hoofdstuk kan je: 

•	 Het	belang	van	overheidscommunicatie	voor	een	democratische	samenle-

ving verklaren

•	 Overheidscommunicatie	herkennen

•	 Diverse	visies	op	de	rol	van	de	overheid	in	overheidscommunicatie	begrijpen

•	 De	belangrijkste	publieksgroepen	van	overheden		opsommen

•	 De	belangrijkste	netwerken	toelichten

•	 Trends	binnen	de	sector	benoemen
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1.1  Overheidscommunicatie: communicatie in een specifieke context

Overheidscommunicatie is communicatie tussen overheden en publiek. Die 
overheid dekt vele ladingen en omvat zowel een federale overheidsdienst als een 
OCMW.  Door de ingewikkelde Belgische staatsstructuur ziet het publiek niet al-
tijd het bos door de bomen. Het publiek waarmee al deze overheden communi-
ceren kan heel divers zijn: individuele burgers, bedrijven, scholen, actiegroepen, 
het maatschappelijk middenveld of inwoners van een bepaalde wijk. Het gevolg 
is dat we over overheidscommunicatie spreken als dit in een context is waarin 
overheden de dialoog aangaan met hun publiek. 

Overheidscommunicatie werkt in twee richtingen. Er is dus een dialoog tussen 
het publiek en de overheidsinstellingen. De intrede van nieuwe media zorgde 
bovendien voor een evolutie van een eerder ‘informerende’ overheid naar een 
‘converserende overheid’. De overheid als gesprekspartner dus, en niet langer als 
alleswetende informatiebron. 

Overheidscommunicatie is geen communicatiediscipline op zichzelf. Om profes-
sioneel en efficiënt te communiceren, maken overheden gebruik van inzichten 
uit verschillende communicatiedomeinen zoals public relations, marketingcom-
municatie en draagvlakcommunicatie. Een overheidscommunicator streeft naar 
geïntegreerde communicatie, en zet daarvoor instrumenten en middelen in die 
elkaar versterken. 

Maar wanneer is communicatie nu overheidscommunicatie? Volgende criteria 
kunnen alvast wat klaarheid scheppen:  

1.1.1  De overheid speelt de ene rol

Overheidscommunicatie is niet meer of minder dan communicatie waarbij de 
overheid een actieve rol speelt. In de meeste gevallen zal een overheid de initiator 
zijn van het communicatieproces. Overheden bestaan er in alle geuren en kleuren. 
Alleen al de Vlaamse overheid telt een honderdtal entiteiten. Tel daar nog eens 
de Waalse tegenhangers bij, de tien provincies en de bijna zeshonderd steden en 
gemeenten. Dan tel je op de oppervlakte van België al snel duizend organisaties 
die als overheid beschouwd kunnen worden. Die praten op één of andere manier 
allemaal met anderen. 

1.1.2  En een heel groot publiek speelt de andere rol

Overheden moeten door hun maatschappelijk belang en omvangrijke dienst-
verlening met talrijke publieksgroepen rekening houden. Die organisaties, indi-
viduele burgers, belangengroepen, andere overheden, ... bestaan nu eenmaal en 
kunnen niet zomaar genegeerd worden. Terecht nemen burgers (al dan niet ge-
organiseerd) zelf het initiatief om met overheden in gesprek te gaan. Het publiek 
waarmee overheden te maken hebben, is zeer divers. In een communicatiecontext 
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zorgt dit voor complexe vraagstukken. Het zou immers niet eerlijk zijn om je com-
municatie enkel af te stemmen op diegenen die gemakkelijk te bereiken zijn of so-
wieso al interesse hebben in je dienstverlening. Ook diegenen die je net moeilijker 
kan bereiken, hebben recht op communicatie. Dat maakt communiceren in een 
overheidscontext complexer dan communicatie in een commerciële omgeving. 

1.1.3  De communicatie heeft een maatschappelijk belang

Overheidscommunicatie speelt zich in principe af in een niet-commerciële con-
text. Een overheid zal zelden producten of diensten willen verkopen. En doet ze 
dat toch, dan dient dit een maatschappelijk doel, zoals zoveel mogelijk mensen op 
trein, tram en bus krijgen. 

Politici en ambtenaren zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
openbaar bestuur. De communicatie die overheden voeren of de gesprekken die 
ze aangaan met publieksgroepen, hebben als uiteindelijk doel om de kwaliteit van 
dit bestuur te verbeteren. 

1.1.4  De overheid is verplicht om open te communiceren

In België is de overheid verplicht om te communiceren. De burger heeft recht op 
informatie. Hij kan daar zelf om vragen, maar overheden moeten ook uit zichzelf 
de betrokkenen op de hoogte brengen. Dit is vastgelegd in wetten en decreten. De 
openheid die aan de overheid wordt opgelegd, is essentieel voor een democrati-
sche samenleving. 

Informeren alleen is niet voldoende. In onze huidige samenleving is het minstens 
even belangrijk om te luisteren, mensen mee in bad te nemen vooraleer beleid 
gemaakt wordt, te motiveren om een bepaald gedrag te vertonen, …

DIT MOET JE ZEKER ONTHOUDEN

Overheidscommunicatie is communicatie tussen overheden en een brede waaier van  pu-
blieksgroepen. Die communicatie kan verschillende vormen aannemen. De communica-
tieactiviteiten zijn niet commercieel bedoeld, maar dienen het maatschappelijk belang. 
Overheden moeten openheid tonen over hun beleid en werking. Hierdoor geeft overheids-
communicatie zuurstof aan de democratie. 

1.2  De ene visie op overheidscommunicatie is de andere niet

Overheden communiceren binnen een bepaalde politieke en maatschappelijke 
context. 
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In een autoritair politiek bestel houdt de overheid de touwtjes stevig in handen. 
Communicatie gebeurt top-down, alle communicatiekanalen zijn in handen van 
de overheid of haar getrouwen. Private spelers zijn verboden. In deze samenle-
vingen zijn er geen vrije verkiezingen. De leiders worden aangeduid of volgen 
elkaar op binnen een familie. Voorbeelden zijn Noord-Korea en Syrië. We zien dat 
in sommige democratische landen meer autoritaire figuren aan de macht komen. 
De overheidscommunicatie staat in dienste van de politieke ideeën van de macht-
hebber. 

Democratische samenlevingen hechten veel belang aan een transparante wer-
king. Iedereen moet een vlotte toegang krijgen tot overheidsinformatie. Burgers 
verwachten van politici en ambtenaren dat ze eerlijk en open zijn over de beslis-
singen die ze nemen en de gevolgen die deze beslissingen hebben. Als burgers het 
niet eens zijn met wat beleidsmakers doen, hebben ze het recht om te protesteren. 
Via verkiezingen maken inwoners van een land, gemeenschap of gemeente zelf 
een keuze voor hun politieke vertegenwoordiging.

In een democratie hecht men veel belang aan de persvrijheid. Journalisten mogen 
vrijuit berichten over wat zich afspeelt in de maatschappij. Net als burgers hebben 
zij een quasi onbeperkte toegang tot overheidsdocumenten. 

Maar ook binnen een democratisch stelsel zijn er verschillende visies op over-
heidscommunicatie. Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw was de commu-
nicatie van de overheid in België eerder eenrichtingsverkeer. De toon was vaak 
paternalistisch: de overheid wist wat goed was, en regeerde als een brave maar 
strenge huisvader. Ambtenaren hadden zwijgplicht over wat zich in hun job af-
speelde. De overheid had de macht over haar eigen communicatiekanalen. De 
verzuilde (print)media waren de spreekbuizen van politieke stromingen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen dwongen de overheid om zich meer open op te 
stellen. Toch duurde het tot de jaren negentig van de twintigste eeuw vooraleer de 
passieve en actieve openbaarheid van bestuur werkelijkheid werd. De kloof tus-
sen overheid en burgers, of tussen politici en burgers, werd pijnlijk duidelijk met 
de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok in 1994. De focus kwam sterk 
te liggen op informeren: gemeentelijke en stedelijke informatiebladen zagen het 
licht, websites werden volgestouwd met informatie. Vooruitziende overheden la-
ten burgers participeren: de stem van de individuele burger wordt nu meer en 
meer gehoord. Adviesraden zien het licht. 

Anno 2015 leven we in een netwerkmaatschappij. Overheden verliezen de con-
trole over hun communicatie-initiatieven, omdat andere spelers over eigen (gra-
tis) kanalen beschikken en die ook massaal inzetten. De overheid is nu één van 
de vele spelers in het communicatielandschap.  Een speler die soms het onderspit 
moet delven voor de allesoverheersende politieke communicatie. 
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Dit schema van het Nederlandse bureau Laverbe schetst de evolutie van communicatie van een hiërarchische 

periode tot de netwerktijd. Elke periode kent eigen uitdagingen en andere communicatiestromen. De relatie 

tussen zender en ontvanger is drastisch gewijzigd. In de netwerkperiode hebben we te maken met gelijkwaar-

dige gesprekspartners. 

1.3  De drie-eenheid voorlichting, marketingcommunicatie en PR

Overheidscommunicatoren maken gebruik van verschillende communicatiedisci-
plines, zoals voorlichting (al wordt dit niet meer zo benoemd in Vlaanderen), 
marketingcommunicatie en PR. Elk van deze communicatie-disciplines stelt een 
aantal instrumenten ter beschikking. Voor marketingcommunicatie verschilt de 
inzet van die instrumenten nauwelijks met de praktijk in de private sector. Enkel 
gebiedscommunicatie is een specifiek domein van marketingcommunicatie dat 
vooral door overheden wordt beoefend.  

Terwijl andere communicatiedisciplines zich behalve door hun doelstelling ook 
onderscheiden via hun instrumenten, is dit bij overheidscommunicatie veel min-
der het geval. Het is vooral de context van de communicatie die van communicatie 
wel of niet overheidscommunicatie maakt.
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