
COMMUNICATIE

Het communicatievak  
in de spotlights

11.30 uur Inloop, inschrijven en lunch

12.30 uur
‘Grande opening’ in de Grote Zaal
We halen het doek op…

13.30 uur
5 vaksessies
Bespiegelingen over de 5 trends die centraal staan  
op deze CommunicatieParade

14.30 uur Pauze

15.00 -  
15.45 uur

Parade-
paardjes
Voorbeeld-
projecten 
komen in een 
carrousel 
voorbij

1e ronde: 5 actiesessies  
Hoe gaat dat nu in de praktijk? 

16.15 -  
17.00 uur

2e ronde: 5 actiesessies  
Hoe gaat dat nu in de praktijk?  

17.15 uur
‘Grande finale’ in de Foyer
Het doek gaat neer. Borrel dus en netwerken maar!

ProGRammA VakSEssiEs
Communicatie in het hart van beleid… 
wat doe jij daar?
Hoe kun je de creativiteit van anderen effectief aanboren? 
Erik op ten Berg laat zien hoe je vastgelopen trajecten 
vlottrekt en hoe je ervoor zorgt dat er meer ruimte voor 
originele en aansprekende ideeën komt. 

De ideale communicatieprofessional: generalist, 
specialist of…..?
Kan je beter specialist zijn of generalist? Welke keuze is 
toekomstproof? Nelieke Wismans wil je inspireren om je 
eigen motivatie en unieke toegevoegde waarde als 
professional te ontdekken. 

24/7 online: Van persvoorlichting naar newsroom
Een afwachtende houding is geen optie meer in de online 
wereld. Hoe ga je om met de nieuwe mediawerkelijkheid? 
Nico de Leeuw schetst het spanningsveld tussen overheid, 
burger en journalistiek en de rol van communicatie hierin.

Communiceren in een beeldcultuur
We leven in een beeldcultuur waar mensen gewend zijn 
om content te consumeren via beeld. Met Tobias van Veen 
gaan we op zoek naar de mogelijkheden hoe je een online 
boodschap op een manier communiceert die begrijpelijk 
én toegankelijk is voor je doelgroep.

De leiderschapsmythe
Waarom zijn mensen zo gefascineerd door ‘leiderschap’? 
En dan vooral door het gebrek eraan? Waarom is er zo 
weinig reflectie op het eigen leiderschap? Chris Giebels 
houdt een pleidooi om leiderschap zelf ‘in te oefenen’,  
niet door te investeren in het eigen ego, maar door gedrag 
te tonen dat anderen involveert.Komt het zien! Komt het horen! 

Komt het delen!

We halen vandaag het doek op voor het  

communicatievak bij de Rijksoverheid. Het vak  

is in beweging, dat kan niemand ontgaan zijn.  

Maar hoe dan? Wat zijn de trends? Wat merken 

we ervan in de dagelijkse praktijk? En welke 

voorbeelden inspireren ons?

Praat mee op Twitter @complein met #cParade  
of op communicatieparade.wordpress.com
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Vaksessies 13:30 -14:30
Locatie Sprekers

Communicatie in het hart van beleid ... wat doe jij daar? Het Diepe Erik op ten Berg

De ideale communicatieprofessional: generalist, specialist of ...? Grote Foyer Nelieke Wismans

Van persvoorlichting naar newsroom Kleine Zaal Nico de Leeuw

Communiceren in een beeldcultuur De Studio Tobias van Veen

De leiderschapsmythe Het Ketelhuis Chris Giebels

Actiesessies 15:00 - 15:45 / 16:15 - 17:00
Locatie Sprekers

Stel je oordeel uit en leer echt luisteren Het Diepe Sylvie Vermeulen

Allemaal generalist! Geloof jij het?  Grote Foyer in gesprek met VoRaLeden

Een goede tweet is zo moeilijk niet Kleine Zaal Marie Louise Borsje

Je zíet waar het over gaat De Studio Els Vrints

Stap in de schoenen van de netwerkende ambtenaar Het Ketelhuis Vivian Wijsman & Nynke Jagersma

Paradepaardjes  15:00 - 17:00
Tijd Locatie Sprekers

Reflectief scrummen in de praktijk 15:00 - 15:10 Grote Zaal Ellen de Jong & Hélène Oostdijk & Merle Tip (BZ)

De eenpitter centraal 15:10 - 15:20 Grote Zaal Bas de Koning (NIFP/VenJ)

Social media cruciaal voor dienstverlening  15:20 - 15:30 Grote Zaal Martine Hartog (AgentschapNL)

Infographic onverwachte hit op Facebook 15:35 - 15:45 Grote Zaal Jennifer Bosveld  (BZK) & Monique van der Meijden (AZ)

Communicatie bij een complex vraagstuk 15:45 - 15:55 Grote Zaal Friso Fennema (SZW)

Collega’s voor korte tijd: snel en slim 15:55 - 16:05 Grote Zaal Jessica van Kessel (BZK) & Victor Steultjens (EZ)

Webcare geeft Antwoord voor Bedrijven smoel 16:10 - 16:20 Grote Zaal Edgar Merbis  (EZ/Antwoord voor Bedrijven)

Beleidsmedewerker met een communicatieve bril 16:20 - 16:30 Grote Zaal Walter Snoei (OCW)

Beeldcommunicatie is een vak apart 16:30 - 16:40 Grote Zaal Paul van Hamersveld & Chris Sol (IenM)

Personeelsblad digitaal 16:40 - 16:50 Grote Zaal Rob Langeveld (VWS)

Leiderschap bij IenM 16:50 - 17:00 Grote Zaal Julie Köler (IenM)

Stel je oordeel uit en leer echt luisteren
Met welke aannames zit jij aan tafel in het hart van beleid? In 
deze actiesessie met Sylvie Vermeulen leer je je oordeel uit te 
stellen en vanuit nieuwsgierigheid naar de ander te luisteren.

Allemaal generalist! Geloof jij het?
Vraagt de krimp op de directies communicatie om meer breed 
inzetbare generalisten? Of leg je juist met specialisten meer 
gewicht in de schaal? In deze World Cafésetting ga je in 
gesprek met een aantal directeuren Communicatie.

Een goede tweet is zo moeilijk niet
Effectief twitteren over je organisatie. Dat leert Marie Louise 
Borsje – Ambtenaar 2.0 en Publieke Pionier – ons in deze 
sessie. Hoe je als ambtenaar en als overheid met Twitter in 
contact kunt staan met je omgeving.

Je zíet waar het over gaat
Al schetsend op een groot blad van enkele meters legt de 
visual harvester direct vast wat er wordt gezegd tijdens een 
bijeenkomst, een vergadering, een congres. Els Vrints laat 
zien hoeveel leuker dat is dan het standaard verslag of de 
notulen die je achteraf krijgt en nooit meer leest.

Stap in de schoenen van de netwerkende ambtenaar
Het buurthuis moet dicht, maar de bewoners hebben een 
plan voor een andere bestemming. Een klein voorbeeld van 
hoe de participatiesamenleving werkt… Hoe pak je dit als 
beleidsambtenaar aan? In deze korte serious game, verzorgd 
door Vivian Wijsman en Nynke Jagersma van Het Buitenhuis, 
stap je in zijn schoenen.

Reflectief scrummen in de praktijk
Ellen de Jong, Merle Tip en Hélène Oostdijk (BZ) : “We zitten 
niet vast aan lange vergaderingen en eindeloze stapels 
vergaderstukken. Op het planbord zien we meteen resultaat.”

De eenpitter centraal
Bas de Koning (NIFP): “In mijn eentje kan ik de consistentie 
tussen strategie en uitvoering het beste bewaken.”

Social media cruciaal voor dienstverlening 
Martine Hartog (Agentschap NL) “Ik laat zien dat social media 
ons werk gemakkelijker maken.”

Infographic onverwachte hit op Facebook
Jennifer Bosveld (BZK) en Monique van der Meijden (AZ) over 
de infographic ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’: “Het leuke 
en leerzame zat hem in de samenwerking tussen 
departementen.”

Communicatie bij een complex vraagstuk
Friso Fennema (SZW), woordvoerder tijdens het Sociaal 
Akkoord: “Wat is je rol als er veel afzenders zijn, de rollen  
niet eenduidig zijn en de uitkomst van het akkoord nog 
onduidelijk is?” 

Collega’s voor korte tijd: snel en slim
Jessica van Kessel (BZK) en Victor Steultjens (EZ): “Als perfect 
complementair duo konden we in korte tijd heel veel doen.”

Webcare geeft Antwoord voor Bedrijven smoel
Edgar Merbis: “Het is een kick als je ziet dat een zondagoch-
tendtweet zo goed gelezen wordt.”

Beleidsmedewerker met een communicatieve bril
Walter Snoei (OCW): “Ik heb meer dan ooit meegemaakt hoe 
dynamisch het beleidsproces is.”

Beeldcommunicatie is een vak apart
Paul van Hamersveld en Chris Sol (IenM): “Voor alles wat met 
beeld te maken heeft, hebben we samen met RWS een 
beeldlijn voor de organisatie ontwikkeld.”

Personeelsblad digitaal 
Rob Langeveld (VWS): “Een digitaal personeelsblad biedt 
zoveel meer mogelijkheden om je verhaal te vertellen.”

Leiderschap bij IenM
Julie Köler over leiderschap in een netwerkaanpak.

ParADePAarDjes ActiesESsiEs

11

9

8

10

3

7

2
wc

wc

1

6 54

12

1e verdieping

Begane grond

2e verdieping
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1 Entree

2 Tearoom/balie

3 Het Diepe

4 Kleine Foyer (Toelichting Trendspel)

5 Kleine Zaal

6 Gang naar Het Ketelhuis en De Kleine Zaal

7 Het Ketelhuis

8 Entree naar Grote Zaal (I)

9 Grote Zaal

10 Entree naar Grote Zaal (II)

11 Grote Foyer

12 De Studio


