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Betrekken en betrokken blijven

Zodra uw plannen bekend zijn voor de ontwikkeling
van bv. openbare gebieden verwachten belanghebbenden van u dat u hen informeert en hun inbreng
serieus neemt.
Met het CommunicatieBlog van 2BVisible hebt u een
middel om, zonder extra inspanning en technische
kennis, belanghebbenden te betrekken bij uw plannen. In de meeste gevallen kunt u, met minder inspanning beter communiceren.
Met het CommunicatieBlog van 2BVisible houdt u
iedereen op de hoogte en houdt iedereen u op de
hoogte.
2BVisible implementeert niet alleen uw blog maar verzorgt ook de inhoud en techniek van de communicatie
voor uw project. U levert de inhoud en samen bepalen
we op welke wijze en wanneer u wil communiceren,
zonder stress.
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Helder communiceren

U wilt bezoekers helder informeren.
Daar hoort een overzichtelijke indeling
bij waarin direct duidelijk is waar het
over gaat.
De Homepage van het CommunicatieBlog heeft
• indeling in kolommen voor snel
overzicht
• berichten in categorieën specifiek
voor uw project (1)
• aanmelden om op de hoogte
gehouden te worden van nieuwe
berichten (2)

•
•
•
•
•

reageren op berichten (3)
overzicht van berichten (4)
ruimte voor eigen teksten (5)
visueel aanpassen aan uw project (6)
artikel pagina’s met
• social media koppelingen (7)
• foto gallery en video koppeling (8)
• bijlagen
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Plannen presenteren
U wilt uw plannen helder presenteren.
Ook al besteedt u aandacht aan vormgeving en taalgebruik, voor iemand die
niet direct betrokken is bij uw project
zijn bv. stedenbouwkundige plannen
niet eenvoudig inzichtelijk.
Met hulpmiddelen als een interactieve
kaart en pdf viewers kunt u overzichtelijk de kernpunten tonen.

Met de interactieve kaart kunt u een
overzicht tonen van punten uit bv. uw
plannen.
Op een eigen achtergrond, of standaard
kaart, worden symbolen geplaatst met
daaraan gekoppeld een pop-up.
In de pop-up is plaats voor een afbeelding, tekst en een koppeling naar een
achterliggende pagina met verdere
informatie.

Kenmerken:
• zelf te kiezen achtergrond
• geen beperking aantal items
• iedere pop-up afzonderlijk in te
delen
• achterliggende pagina’s volwaardige
webpagina’s met vrije indeling
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Belanghebbenden betrekken
Uw kansen om belanghebbenden te betrekken nemen
toe naarmate u het eenvoudiger maakt om betrokken
te raken.
Het CommunicatieBlog biedt u hiervoor de volgende
middelen:
• eenvoudig via het blog inschrijven om updates te
ontvangen.
• eenvoudig reageren via het blog
• verzenden van uitnodigingen en verwerken van
aanmelding via het blog.
• maken en verzenden va nieuwsbrieven

Voor alle communicatie wordt professionele email
gebruikt, duidelijk herkenbaar voor uw project.
• gepersonaliseerd voor iedere ontvanger
• directe link naar de website
• directe communicatie naar het projectteam
Uw blog krijgt een eigen domeinnaam en indien gewenst daaraan gekoppelde email adressen.
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Koppeling met social media
Social media spelen een steeds belangrijker rol, ook in
de (semi-)overheidscommunicatie. Als aanvulling op
de standaard functionaliteit in het CommunicatieBlog
kunnen berichten ook op social media zoals Twitter of
Facebook worden geplaatst.
Dit gebeurt direct vanuit het blog zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen.

Artikel op CommunicatieBlog
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Artikel op Facebook
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Referenties
Het CommunicatieBlog wordt succesvol toegepast
door een aantal gebiedsontwikkelingen:.
• Zuilense Vecht - gebiedsontwikkeling door een
samenwerkingsverband van Gemeente Utrecht en
Gemeente Stichtse Vecht
• Harmonieplein - gebiedsontwikkeling door
Gemeenste Stichtse Vecht
• Daalsehoek - gebiedsontwikkeling door Gemeente
Stichtse Vecht
• Bisonspoor: herontwikkeling door Winter Trust
beheer en Gemeente Stichtse Vecht

Harmonieplein - www.harmonieplein.info

Bisonspoor2020 - www.bisonspoor2020.nl

Zuilense Vecht - www.zuilensevecht.nl

Daalsehoek - www.daalsehoek.nl
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CommunicatieBlog
Communicatie zonder stress
Belanghebbenden bij uw project betrekken en informeren.
Het CommunicatieBlog biedt u een middel om met
belanghebbenden te communiceren, waarbij 2BVisible
de techniek verzorgd en u zich kunt concentreren op
de inhoud.
Benieuwd hoe het CommunicatieBlog voor uw project
kan worden ingezet?
info@2BVisible.nl
06 - 5393 9141
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