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De Nederlandse overheid werkt actief aan internationale en ontwikkelingssamenwerking en 
verstrekt noodhulp bij internationale conflicten en rampen. Zij werkt daarbij samen met partner- 
en uitvoeringsorganisaties. Voor met hen overeengekomen programma’s, projecten en 
activiteiten stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) financiële middelen ter beschikking.  
BZ maakt met deze organisaties graag afspraken over optimale zichtbaarheid van de overheidsrol 
en -steun en over samenwerken op het vlak van communicatie. Het heeft hiertoe handvatten 
ontwikkeld. 
 
Deze handvatten moeten worden gelezen in 
samenhang met de financiële en plannings-
instrumenten voor overeengekomen programma’s, 
projecten en activiteiten. Het algemene kader voor 
inzake betere zichtbaarheid en communicatie vindt 
u [ hier ]. Praktische informatie vindt u [ hier ].   
 
Deze handvatten zijn bedoeld voor: 
 
• Organisaties die financiële middelen ontvangen 

in het kader van het Nederlandse buitenland- 
en ontwikkelingsbeleid: niet-gouvernementele 
organisaties (in Nederland en daarbuiten); 
kennisinstellingen en bedrijven; multilaterale 
en andere internationale partners; landen 
waarmee Nederland samenwerkt. 

• BZ-medewerkers die toezicht houden op de 
uitvoering van programma’s en –projecten 
door derden: op het ministerie in Den Haag en 
op ambassades en vertegenwoordigingen van 
Nederland. 

 
Zichtbaarheid vormgeven 
 
BZ hanteert een brede interpretatie van ‘publieke 
zichtbaarheid’. Het kan gaan om visuele 
herkenbaarheid en om herkenbaarheid in tekst. 
Maar ook om mondelinge en schriftelijke erkenning 
van de rol/bijdrage van BZ c.q. Nederland in de 
samenwerking met partner- en 
uitvoeringsorganisaties. Het gaat daarbij om 



zichtbaarheid in alle relevante situaties. Het gaat 
dus verder dat enkel ‘logo’s plakken’. 
 
Publieke zichtbaarheid kan derhalve vorm krijgen 
door: 
• Het opnemen van het BZ-logo in 

communicatie-uitingen. 
• Het in publicaties, rapporten en jaarverslagen 

opnemen van een tekstuele vermelding 
(‘tagline’), al dan niet in combinatie met een 
beeldmerk. 

• Het vermelden van de steun van Nederland op 
informatieborden bij projecten.  

• Het in publicaties en rapporten opnemen van 
een zogenoemde ‘boilerplate’, een korte tekst 
over de kern van het Nederlandse beleid. 

• Het in pers- en nieuwsberichten en in sociale 
media-activiteiten opnemen van verwijzingen 
naar de steun van/samenwerking met BZ 
(inclusief hashtags).  

• Het vermelden van steun van/samenwerking 
met BZ op websites, in speeches en interviews, 
in marketing- en promotiemateriaal etc. 

• Het publiekelijk verwijzen naar de steun 
van/samenwerking met BZ in communicatie 
rond regionale, nationale en internationale 
bijeenkomsten of prominente bezoeken aan 
Nederland en in het buitenland. 

• Samenwerking/afstemming met BZ aangaande 
communicatie- en (social) media-activiteiten. 

• Strategische afstemming met BZ op specifieke 
thema’s.  

  
Communicatie plannen, kansen 
identificeren 
 
BZ verwacht van partner- en uitvoerings-
organisaties dat ze aan het begin van 
overeengekomen programma’s, projecten en 
activiteiten vaststellen welke mogelijkheden er zijn 
voor publieke zichtbaarheid en voor andere 
communicatieve activiteiten. BZ gaat hierover in 
dialoog met partners en uitvoerders van lopende 
arrangementen.  
 
Relevante vragen zijn in dat verband: 
• Wat is er tijdens de looptijd van het 

programma voorzien met betrekking tot 
communicatie?  

Dit kan zowel communicatie betreffen ten behoeve 
van het behalen van de beleidsdoelen, als media- 
en andere outreach-activiteiten. 
• Op welke publieksgroepen richt de 

communicatie zich? 
• Wat is er in dat kader voorzien in de 

communicatie over de samenwerking met BZ? 
• Bieden voorgenomen activiteiten gelegenheid 

om de steun van c.q. samenwerking met 
Nederland/BZ specifiek te benoemen of uit te 
dragen? 

• Bieden voorgenomen activiteiten eventueel 
kansen voor strategisch/inhoudelijke 
samenwerking met BZ en in het verlengde 
daarvan voor communicatie? 

• Zijn er meer partners betrokken? En zo ja, zijn 
met hen (vergelijkbare) afspraken gemaakt c.q. 
te maken? 

• Zijn er plannen voor het uitbrengen van 
rapporten, brochures of andere publicaties? 

• Hoe kan zichtbaarheid vorm krijgen op 
websites en op social-mediaplatforms? 

• Zijn er binnen het programma 
inhoudelijk/strategische activiteiten met 
communicatieve potentie? 

• Zijn er redenen van operationele of andere aard 
die maken dat publieke erkenning niet of 
minder voor de hand ligt, dan wel ongewenst 
is? 

 
Zichtbaarheid BZ inpassen in reguliere 
communicatie 
 
Het is praktisch om publieke zichtbaarheid te 
integreren in de reguliere communicatieplanning. 
Dat vergroot de identificatie van kansen. En het 
beperkt eventuele extra kosten en kansen op 
misverstanden.  
 
Tips in dat verband: 
• Signaleer tijdig als zich communicatieve kansen 

– of risico’s – lijken aan te dienen.  
• Bezie of zich tijdens bijeenkomsten en 

reizen/werkbezoeken kansen voordoen. 
• Informeer in dat verband tijdig de 

dossierhouder bij BZ en check of er 
mogelijkheden zijn voor samenwerking/ 
afstemming. 



• Gebruik waar relevant (standaard) Twitter-
handles van BZ/BHOS.  

• Stem af met BZ over #hashtags daar waar 
versterkte outreach van een gezamenlijke 
boodschap relevant is. 

• Deel voorbeelden van resultaten/voortgang die 
mede door de steun van BZ zijn gerealiseerd en 
waaruit de relevantie van het Nederlandse 
beleid blijkt. 

• Deel die op social-mediaplatforms/kanalen, op 
websites, door outreach richting reguliere 
media, via evenementen etc. En deel ze met 
BZ-counterparts.   

 
 
 
 

Afstemming 
 
Afhankelijk van de afspraken tussen de betreffende 
organisatie en BZ kan overleg/afstemming met BZ 
in frequentie en intensiteit variëren. In alle gevallen 
is het zaak om goed (en tijdig) contact te 
onderhouden met de betreffende dossierhouder. 
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