
Dit stappenplan is ontwikkeld door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC).
DPC ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.

Zie ook:
Communicatierijk.nl/vakkennis/campagnes en het 
Rijksportaal voor het aanmelden van een campagne.

Let op:
Zeg in Kamerbrieven en -deba�en geen campagne toe.
In zo’n vroeg stadium is nog niet bekend of een campagne 
het beste instrument is voor je communicatievraagstuk. 
Gebruik de term ‘publiekscommunicatie’.
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In deze fase kun je ervoor kiezen om 
verder vooronderzoek te doen. Bijvoor-
beeld om meer inzicht te krijgen in de 
doelgroep en het doel van de campagne 
aan te scherpen.

Vooronderzoek

1

Het is zover, de campagne gaat live.
Aan de hand van het meetplan voor 
optimalisatie, onderzoek, mediaevaluatie, 
PR-evaluatie, webstatistieken en andere 
bronnen zorg je voor bijsturing en 
verbetering van de campagne.

Campagne live
De campagnes worden door de departe-
menten en campagnemanagement van 
DPC (indien betrokken) besproken in de 
CRC. Zo kunnen we leren van strategie, 
uitwerking en proces.

Evaluatie in de CRC

2

Check bij DPC of er een nadere overeen-
komst met een bureau is. Zo niet, stel dan 
een  o�erteaanvraag op en zet deze uit 
onder de vijf bureaus waarmee DPC een 
raamovereenkomsten voor campag-
nedienstverlening hee� afgesloten. 

Bureauselectie

Het bureau doet voorstellen voor een 
uitgewerkte campagnestrategie, het 
creatieve concept (dat wordt getest) en 
de crossmediastrategie.  

Concept campagneaanpak

5-8 weken

Bij een mediabudget van 150.000 euro
of meer is een campagne-adviessessie 
nodig. Op basis van een beleids- en 
communicatieplan bespreek je met DPC 
of een campagne een passend instrument 
is. Resultaat: een kort adviesrapport van 
DPC. Het departement beslist.

Campagne-adviessessie
Bij een mediabudget van 150.000 euro of 
meer moet een campagne aangemeld 
worden. Daarmee is de CRC geïnformeerd, 
kan er worden verantwoord aan de Tweede 
Kamer, kan je gebruik maken van de 
raamovereenkomst en van de rijkshuisstijl 
voor campagnes en worden media-inkoop, 
onderzoek en campagnemanagement 
ingepland.

Aanmelden campagne

1 dag

Begeleidt DPC je campagne, dan markeert 
een campagne start-up het begin van de 
projectfase van de campagneontwikkeling. 
Er worden afspraken gemaakt over doel en 
inzet van mensen en middelen.  

Campagne start-up

2 weken

Is de inzet van televisie onderdeel van de 
mediastrategie, dan dien je hiervoor een 
goed onderbouwd verzoek in bij DPC. Op 
basis  hiervan besluit de CRC over de inzet 
van tv. De directeur van DPC adviseert. 
Jaarlijks maken maximaal twintig campag-
nes gebruik van de tv-inzet.

Besluit over tv-inzet

2 weken

Bepaal hoe je het onderzoek gaat inrichten 
voor de uitwerking, de e�ecten en de 
optimalisatie. Hoe meet je resultaten en 
kun je bijstellen?

Bepalen onderzoeksaanpak
voor uitwerking en 
optimalisatie

2 weken

Dit start met het uitwerken van de 
campagnestrategie en de campagne-
doelstellingen. De campagnestrategie 
bevat de belangrijkste inzichten uit het 
CASI-traject, zoals de gedragsbepalers 
en de gekozen strategie. 

Campagnestrategie formuleren

10 weken 8-12 weken

Mediaplanning en -inkoop  gaat van start 
en onderzoek wordt ingericht. Je ontvangt 
voorstellen, tussenproducten en 
uiteindelijk de eindproducten. 

Uitwerken campagnemiddelen

10-12 weken

Een brie�ng is een opdracht aan  
bureaus voor een middelenvrij concept 
en een crossmediale aanpak. 

Brie�ng bureau

3 weken

Denk in deze fase aan een bijvoor-
beeld een strategietoets of concept-
test. Het is mogelijk om DPC advies te 
vragen over de onderzoeksaanpak.

Bepalen onderzoeksaanpak
voor conceptfase

2 weken

2-3 maanden

Een campagne is altijd onderdeel van een 
communicatieplan. Start met een grondige 
analyse van het vraagstuk. Dat kan 
bijvoorbeeld met de instrumenten Factor C 
(communicatieaanpak) en CASI (gedrag). 

Eerste plannen

Initiatief door departement
Dit kan de campagnemanager van
een departement zijn of van DPC.

Initiatief campagnemanager Product van bureau Optioneel Doorlooptijd
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Stappenplan
voor een 
overheidscampagne

OVERHEIDS
CAMPAGNE

Gemiddeld
5-8 weken

Start
Circa 6-8 maanden voor de
livegang van de campagne


