
Opzet/aanpak  communicatie over ter visie legging (ontwerp) Regioplan 

Uitgangspunten: 

 Inhoud Ontwerp Regioplan staat centraal 

 Impliciet maken we de samenwerking op de verschillende overheidslagen zichtbaar 

 We gaan zo dicht mogelijk naar de doelgroepen toe (inwoners van de provincie Flevoland en 

dan vooral Zuid- en Oost Flevoland). 

 We kiezen momenten waarop onze doelgroepen tijd hebben 

 We informeren neutraal, maar wel persoonlijk, vanuit de menselijke maat 

 We gebruiken verschillende middelen om de boodschap te communiceren 

 We zetten sterk in op middelen die elkaar ondersteunen, versterken en in de tijd verlengen 

en zo publiciteit genereren.  

Opzet: 

Drie evenementen op drie zaterdagen: 24/10; 31/10; 7/11. We zijn aanwezig van 12.00 uur tot 17.00 

uur.  

We gaan naar Dronten, Lelystad en Zeewolde. We maken gebruik van de gemeentehuizen, wanneer 

een gemeentehuis zich minder leent, wijken we uit naar een gemeenschapshuis. Denkbaar zijn 

buurthuizen en dergelijke. Belangrijke aspecten zijn: beschikbare vierkante meters, extra ruimtes, 

geen hinderlijke akoestiek (dus geen sporthallen), beschikbaar materiaal als beamers, meubilair, wifi 

etc.  

Inhoud:  

We zetten locatietheater in om het Regioplan te verpersoonlijken. Een Windwachter gaat met het 

publiek in gesprek en vertelt hoe hij zijn route langs alle molens in de provincie moet gaan 

aanpassen. Niet meer langs al die solitaire molens, maar langs grote rijen. En passant komen de 

onderwerpen uit het Regioplan voorbij vanuit zijn perspectief. Ook vertelt hij tussendoor 

‘windweetjes’: windopbrengsten, winduren, etc.  

De inhoud van het (ontwerp) Regioplan vertalen we naar factsheets en posters. De factsheets zijn om 

mee te nemen, de posters ondersteunen (mogelijke) discussies tijdens het evenement.  

Aan een stamtafel discussiëren deskundigen met bewoners over de inhoud van het Ontwerp 

Regioplan. Dit gebeurt in een aantal rondes en onder leiding van een gespreksleider.  

Ondersteunende activiteiten zetten we in als laagdrempelige publiekstrekkers. Denk hierbij aan: 

maak een foto met een verwaaid windkapsel, maak je eigen vlieger, blaas je eigen zeilboot (-auto) 

vooruit, etc 

Publiciteit: 

De Windwachter gaat voorafgaand aan de zaterdagen delen uit zijn verhaal al vertellen in hele korte 

statements. Deze gaan we filmen en als ‘trailer’ pushen via twitter en facebook. We zetten daarnaast 

Youtube in en verschillende websites. We maken vooral gebruik van twitter- en facebook-accounts 

van anderen. De trailers geven de boodschap een 24/7 karakter en hebben de functie als uitnodiging.  



De Windwachter en de stamtafel worden gefilmd tijdens de zaterdagen en via dezelfde routes 

gepubliceerd. Zo verlengen we de boodschap in tijd en ruimte. Je hoeft er niet geweest te zijn om het 

gezien te hebben. Ook faciliteren we hiermee de media: ze hoeven niet geweest te zijn om te 

publiceren en tegelijkertijd is het dusdanig prikkelend dat het wervend werkt op de eerstvolgende 

zaterdag.  

Overig: 

 De website windwerktvoorflevoland.nl is gereed en daarmee geschikt voor het publiceren 

van trailers en impressies 

 Huis-aan-huisbladen worden ingezet voor publicaties van persberichten voor- en achteraf 

 We maken gebruik van postermogelijkheden op straat in de ‘stille’ goedkope momenten.  

 Raads- en statenleden worden expliciet uitgenodigd om te komen. 

Professionals: 

Voor professionals in de ‘windindustrie’ organiseren we een donderdag vol workshops over 

windenergie, met als kern de inhoud van het ontwerp Regioplan. Deze donderdag valt binnen 

dezelfde periode, maar na de publieksevenementen. Onder professionals verstaan we iedereen die 

beroepsmatig een relatie heeft met windenergie. Dat kunnen zeker ook bestuurders zijn. Voor deze 

bijeenkomst kijken we over de grenzen van de eigen provincie.  


