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Communicatieonderzoek
Ministeries en uitvoeringsorganisaties ondersteunen bij het verkrijgen  
en toepassen van omgevingskennis

Voor effectieve communicatie 
hebben ministeries en uitvoerings-
organisaties kennis nodig over hun 
omgeving: hoe ziet het krachten-
veld eruit? Wie zijn de stakeholders?  
Wat is de kennis en de houding  
van publieksgroepen? Hoe is het 
beeld in de media? 
Communicatieonderzoek kan een 
belangrijke rol spelen bij het 
ontsluiten van deze informatie.  
De onderzoeksadviseurs van DPC 
ondersteunen de ministeries en 
uitvoeringsorganisaties bij hoe zij  
dit onderzoek kunnen aanpakken  
en inzetten. Ook sluiten ze raam-
overeenkomsten af met onder-
zoeksbureaus en ontwikkelen en 
delen ze interdepartementaal 
kennis over communicatie-
onderzoek. 
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De taken van DPC

Het cluster Communicatieonderzoek ondersteunt ministeries op drie gebieden:
1. Advies over de inzet van omgevingsonderzoek
2. Beheer en ontwikkeling raamovereenkomsten
3. Ontwikkelen en delen van kennis over onderzoek

1. Advies over de inzet van omgevingsonderzoek
De onderzoeksadviseurs van Communicatieonderzoek: 
• adviseren over een plan van aanpak voor onderzoek;
• verzorgen de aanbesteding van opdrachten aan een onderzoeksbureau;
• begeleiden de uitvoering van het onderzoek; 
•  adviseren desgevraagd het ministerie bij het duiden van de onderzoeksresultaten en 

het doorvertalen naar concrete vervolgacties. Zij geven dat advies mede op basis van 
de expertise die zij hebben opgedaan in vergelijkbare projecten. 

Daarnaast biedt Communicatieonderzoek procesondersteuning. De onderzoeksadviseurs 
van het cluster ondersteunen bijvoorbeeld bij het structureel opzetten en inbedden van 
communicatieonderzoek binnen een ministerie of uitvoeringsorganisatie. Of bij het 
opstellen van een jaarplan voor communicatieonderzoek. Of bij complexe onderzoeks-
trajecten. Zij hebben daarbij vaak een intermediaire rol tussen communicatie-
medewerkers, beleidsmedewerkers en externe onderzoeksbureaus. 

2. Beheer en ontwikkeling raamovereenkomsten
Ook beheert het cluster Communicatieonderzoek zeven raamovereenkomsten op het 
gebied van communicatieonderzoek. Het cluster heeft deze overeenkomsten 
afgesloten in opdracht van de Vora ten behoeve van de Rechtspersoon Staat. 
Ministeries en uitvoeringsorganisaties die communicatieonderzoek uitvoeren, maken 
verplicht gebruik van deze contracten. Dit kunnen zij zelfstandig doen. Zij kunnen het 
cluster ook om ondersteuning vragen bij het inkopen van het onderzoek, en/of bij het 
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begeleiden van het onderzoek. De werkwijze rond het gebruik van raamcontracten is 
beschreven op Rijksportaal (zie hiervoor de ‘Veelgestelde vragen’ in dit factsheet).

De zeven raamcontracten zijn:

Kwantitatief opinieonderzoek  Kwantitatief (monitor)onderzoek naar meningen, gedrag en 
informatiebehoeften in de samenleving. De mogelijkheid 
bestaat tot kwalitatieve verdieping (vooraf of achteraf) 

Media-analyse Analyse van de berichtgeving in de media over een beleids-
onderwerp, bewindspersoon of organisatie

Kwalitatief communicatieonderzoek Concept- of pretest van communicatie-uitingen.  
Of onderzoek naar de communicatieve waarde van kern-
boodschappen. Of verkennend onderzoek naar behoeften, 
meningen, motivaties van communicatiedoelgroepen

Webonderzoek Face-to-face websiteonderzoek (o.a. usability).  
Online websiteonderzoek (inzicht in het profiel van de 
bezoekers van de site en hun tevredenheid over de site) en 
vraaggestuurd webonderzoek  

Webanalyse Inzicht in de prestaties van eigen digitale kanalen, zonder dat 
de gebruiker merkt dat gegevens over zijn/haar surfgedrag 
zijn verzameld

Research Communitie Een online platform waarbinnen het mogelijk is om 
verschillende onderzoeksinstrumenten in te zetten, zoals een 
vragenlijst, een groepsdiscussie of forum, dagboekopdrachten, 
chatsessies en co-creatiesessies

Campagne-effectonderzoek Kwantitatief onderzoek naar bereik, waardering en effect van 
massamediale campagnes

 
 
3. Ontwikkelen en delen van kennis over onderzoek
Tot slot draagt het cluster bij aan de interdepartementale kennisontwikkeling op het 
terrein van communicatieonderzoek. De onderzoeksadviseurs van het cluster volgen en 
delen structureel kennis over het vakgebied. Ook experimenteren zij samen met 
ministeries, wetenschappers en onderzoeksbureaus met vernieuwende onderzoeks-
methodieken in de Innovatieagenda Communicatieonderzoek. 
Samen met de Academie voor Overheidscommunicatie organiseert het cluster regelmatig 
leernetwerken over monitoring & sociale mediastrategie en over communicatieonderzoek. 
Ook geeft het cluster jaarlijks de training Communicatieonderzoek voor onderzoekers, 
media-analisten, informatiespecialisten en communicatieadviseurs die bij de 
Rijksoverheid werken.

De spelregels

Opdrachtgevers
Communicatieonderzoek werkt voor alle ministeries en uitvoeringsorganisaties.  
Het cluster krijgt opdrachten van of met tussenkomst van een directie Communicatie. 
Communicatieonderzoek verricht een belangrijk deel van zijn dienstverlening in opdracht 
van de VoRa. 

Focus op communicatie 
Opdrachten moeten voortkomen of een relatie hebben met een communicatievraagstuk. 
Beleidsonderzoek of personeelsonderzoek wordt niet begeleid.
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Afwegingen
Communicatieonderzoek hanteert de volgende criteria bij de keuze van opdrachten: 
• interdepartementaal vóór departementaal;
• beleidsprioritair thema vóór niet beleidsprioritair thema; 
• kerndepartement vóór uitvoeringsorganisatie;
• directie Communicatie vóór beleidsdirectie.

Financiering 
De uren van de onderzoeksadviseurs van het cluster Communicatieonderzoek worden 
betaald uit de Taakbijdrage gemeenschappelijke diensten. De uren worden dus niet 
doorberekend aan de opdrachtgever. DPC begroot en monitort deze uren wel. De kosten 
van een onderzoeksbureau worden zelf bekostigd door de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden
De onderzoeksadviseurs van Communicatieonderzoek zijn aanspreekbaar op hun kennis 
van onderzoek, de interpretatie van de onderzoeksresultaten, de markt van onderzoeks-
bureaus en onderzoekservaringen bij andere ministeries. Voor elk project maken zij 
afspraken met de ministeries over hun inzet. Het gaat dan om taken en verantwoordelijk-
heden, financiën en uren. De afspraken worden in een opdrachtovereenkomst vastgelegd.

De opdrachtgever is aanspreekbaar op zijn kennis van het beleidsveld, de ambities op het 
gebied van communicatie, kennis over de organisatie en de processen binnen het 
ministerie. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de inzet van onderzoek en de adviezen 
daarover naar collega’s, beleidsafdelingen en bewindslieden.

Veel gestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over de raamovereenkomsten voor communicatieonderzoek?
U leest meer over de raamcontracten op Rijksportaal. U vindt daar informatie over de scope 
van de vijf raamovereenkomsten, welke onderzoeksbureaus in welk raamovereenkomst 
zitten, en over de werkwijze rond het gebruik van de raamovereenkomsten. 

Waar vind ik meer informatie over communicatieonderzoek?
Alle informatie over communicatieonderzoek staat in de Leidraad Communicatieonderzoek. 
Deze Leidraad beschrijft in negen stappen het totale onderzoeksproces. De Leidraad is als 
pdf te vinden op Rijksportaal en op Rijksoverheid.nl.

Waar vind ik meer informatie over het cluster Communicatieonderzoek?
Meer informatie over de dienstverlening van communicatieonderzoek is te vinden op 
Rijksportaal.

Waar vind ik meer informatie over de training communicatieonderzoek?
Meer informatie over de training communicatieonderzoek is te vinden op Rijksportaal.

Waar vind ik meer informatie over leernetwerken?  
Meer informatie over de leernetwerken is te vinden op Rijksportaal.

Meer informatie over trends in het communicatievak?
Meer informatie over trends is te vinden in het rapport Deel je Rijk. Relevante trends voor 
overheidscommunicatie. Dit rapport is als pdf te vinden op Rijksportaal en op Rijksoverheid.nl.

Contact 
Harold van Biemen 
h.vanbiemen@minaz.nl
070 356 42 05 
06 18 30 47 62
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Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Rijksportaal:  
> Home > Kernprocessen > Overheidscommunicatie > Communicatieonderzoek
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