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Agenda 
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1. Opening, doel van de bijeenkomst - Silvan
15.00 – 15.15

2. Uitkomsten van de eerste werkgroep – Uitgangspunten voor 

communicatie acties
- Ronald

15.15 – 15.45

3. Opstellen Actielijst – activiteit, doel, doelgroep, planning, budget, 

trekker, deelnemers
- Allen

15.45 – 16.45 

4. Conclusies, afspraken en vervolg - Silvan
16.45 – 17.00



1. Opening, doel van de bijeenkomst
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Doel van de bijeenkomst
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▪ Actielijst opstellen van Communicatie-activiteiten

▪ Afspraken maken over de uitvoering



2. Uitkomsten van de eerste werkgroep 

5



Startpunt

Communicatie Raamwerk
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1. Doelstellingen

2. Doelgroepen

4. Strategie – Acties, Partners, Planning

3. Kernboodschappen

5. Budget

6. Monitoring, Review



1. Doelstellingen

> Eenzijdige, negatieve beeldvorming wegnemen

> Inzicht vergroten bij belanghebbenden over biomassa en bio-energie

▪ Zorgen voor een positief investeringsklimaat voor bio-energie

▪ De positie van bio-energie behouden en versterken in de energietransitie
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2. Doelgroepen

Beslissers en beïnvloeders
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o Politiek: 
Gemeenteraden, 

Provinciebestuur, 

Tweede Kamer, 

Regering

o Olie en gas 
industrie

o Media 

o Weten-
schappers

o NGO’s 

o Buurt-
bewoners

Beïnvloeders:Beslissers:

o Financieel:
Investeerders

▪ Verschillende belangen.

▪ Oprechte vragen en zorgen.

▪ Verschillende percepties.

▪ Principiële standpunten.



Inventarisatie

Drie posters:
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KERNBOODSCHAPPEN

▪ One-liner
o Argumenten/motivatie

COMMUNICATIE-ACTIES

Actie – Doelgroep – Kernboodschap
Combinatie

DOELGROEPEN

1. Beslissers
• Raadsleden
• Gedeputeerden
• Tweede Kamerleden
• Ministers
• Investeerders

2. Beinvloeders
• Media
• NGO’s
• Wetenschappers
• O&G industrie
• Buurtbewoners
• Gepensioneerden

3. Bio-energie sector 
• …

4. …



Community Engagement Canvas
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STRATEGIE

- Elke doelgroep overtuigen en informeren met andere 

argumenten en in verschillende formats

- De boodschap moet ook begrepen kunnen worden 

door "de moeder van ..."

- Niet te veel willen doen, ook uitbesteden aan bv. 

communicatie (wel zelf inhoud bepalen) -> Goed 

voorbeeld AVIH filmpje

- Geen oppervlakige boodschap formuleren, maar 1 

boodschap met z'n allen formuleren, grens opzoeken

- Maatschappelijke bijdrage biomassa benadrukken

- Feiten & fabels tegen elkaar zetten en uitleggen

ORGANISATIE

- Zouden misschien een samenwerking aan kunnen 

gaan met BNG/VNG of IPO

- Bepalen wie de afzender moet zijn van de boodschap 

die wij willen uitdragen 

OPGAVE

- Taak/opdracht voor de mensen van communicatie te 

inventariseren

- 1 verhaal nodig waarvan het format van                                

informeren kan verschillen per doelgroep

- Belangrijk om de beslissers te                                                    

beïnvloeden en te informeren

- Zorgen dat biomassa een beter imago                                                

krijgt

- Cyclus kenbaar maken

MOMENTEN

- Belangrijk om te kijken wat er allemaal al is

- Het maken van een nulmeting zodat er een 

trend/voortgang berekend kan worden bv. Motivaction 

(Monitor                           energie 1 meting)

DOEL COMMUNICATIE / DRAAGVLAK

- Niet al te breed willen werken maar een beperkt aantal 

issues gericht uitwerken 

- Van belang voor de gebruikers van bio-energie

- Belangrijke eis om aan biomassa te stellen is meervoudige 

verwaarding

- Rol biomassa in transitie en uitleggen wat                                   

biomassa is en de duurzaamheid

- Goodwill kweken bij ngo's kan veel opleveren

UITGANGSPUNTEN

- Vooral positieve aspecten van biomassa moeten 

benoemd worden

- Uitleggen dat biomassa nodig is voor de energietransitie

- Ander positief aspect is het landschapsbeheer

CONTEXT

- Sociaaleconomische cijfers van de gehele keten van biomassa in kaart brengen en 

af te zetten tegen andere duurzame energiebronnen

- Welke informatie en rapporten zijn er al en wat hebben we daarvan geleerd

- Benadrukken dat biomassa kan maatschappelijke                                                                           

bijdrages leveren 

ISSUES

- Veel verschillende doelgroepen/ 

stakeholders, misschien ander format 

voor benadereen nodig, zelfde boodschap

- In position paper van Zuid-Holland staat 

dat biomassa niet gewenst is

KANSEN

- Onze opgave is van belang voor de gebruikers van bio-energie, zij kunnen betere 

boodschappers zijn van ons verhaal dan PBE -> Zouden ook financiers actieplan 

kunnen zijn

- Benadrukken dat biomassa maatschappelijke bijdrages kan leveren

STAKEHOLDERS

- Belangrijk om beslissers maar ook 

beïnvloeders te informeren

- Hoeveelheid steun voor 

biomassaprojecten hangt sterk af van 

houding lokale gemeente

- Sommige stakeholders/ doelgroepen 

zullen via een ander format 

geïnformeerd worden

- Belangrijke focus zijn de politieke en 

lokale beslissers/ bestuurders 

- Biomassa in Zuid-Holland niet gewenst, 

primaire reden is de emissie van fijnstof 



Een Samenvatting: 
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Sector-algemeen
▪ ‘Branding’ – Het bio-energie verhaal

o Doelgroep-specifieke formats

o Maak de diversiteit binnen de sector inzichtelijk

▪ Duiding – Bio-energie feiten en cijfers

o Sociaal-economische kerncijfers

Onderwerp-specifiek
▪ Standpunten – De mening uit de bio-energie sector

▪ Informeren – Informatie beschikbaar maken

o Actuele onderwerpen uit het publieke debat



3. Opstellen van een Actielijst
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Focus

Communicatie Raamwerk
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1. Doelstellingen

2. Doelgroepen

4. Strategie – Acties, Partners, Planning

3. Kernboodschappen

5. Budget

6. Monitoring, Review



Opstellen Actielijst

Zie Word-document 

▪ Actie

▪ Doelstelling 

▪ Doelgroep 

▪ Product

▪ Wanneer

▪ Trekker

▪ Deelnemers

▪ Begroting

▪ … 
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Sector-algemeen

Onderwerp-specifiek



4. Conclusies, afspraken en vervolg
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Afsprakenlijst

▪ Verslag van de meeting

▪ Uitwerken projectvoorstellen

▪ NVDE – 5 september 

▪ RVO

▪ Volgende meeting
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Bijlage
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De Bio-energie sector

Grote diversiteit met eigen krakteristieken en discussiepunten
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