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Aanleiding 
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap 
Uw raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten van Bergen Millennium 
Gemeente. Het college heeft ingestemd met het communicatieplan 2011, inclusief de 
activiteitenkalender (zie bijlage). In deze memo worden de activiteiten van Bergen 
Millennium Gemeente voor 2011 gepresenteerd. 

Bergen Millennium Gemeente 
Een Millennium Gemeente werkt op lokale schaal samen met stichtingen, bedrijven en 
betrokken personen aan de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Bergen streeft 
ernaar bij te dragen aan minder honger en armoede (millenniumdoel 1), een duurzaam 
leefmilieu (millenniumdoel 7) en meer eerlijke handel (millenniumdoel 8). Bergen Millennium 
Gemeente heeft als eerste speerpunt dat Bergen behalve Millenniumgemeente ook Fairtrade 
Gemeente wil worden. Deze ambitie is vastgelegd in het coalitieprogramma 2010-2014.

Millenniumcomité
Het Millenniumcomité zet de lijnen uit, stemt de activiteiten tussen de werkgroepen op elkaar 
af, inclusief bijbehorende begroting, en begeleiden waar van toepassing de werkgroepen. 
Om de communicatie met de inwoners van Bergen te waarborgen, verzorgt het comité de 
algemene communicatie naar de inwoners van Bergen. Het comité vergadert gemiddeld 
eenmaal per maand. In het comité zit één vertegenwoordiger van iedere werkgroep en de 
gemeente. Het comité wordt ondersteunt door Martha Klein, adviseur Fairbusiness (vml. 
COS Noord-Holland).

Millenniumwerkgroepen
Vrijwilligers, bestaande uit enthousiaste vertegenwoordigers van Bergense stichtingen voor 
goede doelen, vrijwilligers van de Wereldwinkel, ondernemers en bewoners, concentreren 
zich op de uitvoering van de afgesproken activiteiten. Zij krijgen van het comité een budget 
voor hun activiteit(en) en zijn verantwoordelijk voor de doelmatige  besteding daarvan. Zij 
verzorgen tevens de communicatie voor hun activiteiten, zoals deze is opgenomen in het 
communicatieplan. De werkgroepen vergaderen wanneer zij dat nodig achten. Via hun 
vertegenwoordiger kunnen ze het comité zaken voorleggen waarover zij advies willen. Er zijn 
drie werkgroepen: 

Particulieren initiatieven en inwoners;
Ondernemers (duurzaam toerisme) en Fairtrade;
Scholen en Fairtrade.



Activiteitenkalender 2011
Bergen is Millennium Gemeente en gaat in 2011 weer enthousiast aan de slag met een scala 
van activiteiten. In het eerste kwartaal van 2011 hebben de Millenniumwerkgroepen hun 
doelen, resultaten en activiteiten bepaald. Om te zorgen dat de communicatie en de 
afstemming tussen de werkgroepen optimaal is, is gezamenlijk een communicatieplan 
opgesteld (zie bijalge 1). In het communicatieplan worden de lijnen uitgezet en de taken 
verdeeld. Ook wordt zichtbaar welke doelgroepen worden bereikt en via welke middelen. In 
onderstaand schema worden de activiteiten van Bergen Millennium Gemeente voor 2011 
gepresenteerd. 

Tijd Activiteit
Mei Activiteiten bekend maken aan inwoners en andere doelgroepen en 

aandacht vragen voor mede-organiseren van alle activiteiten.
14 mei World Fair Trade Day.
4 september Lancering lespakket over Fairtrade op basisscholen.
8 september Uitbrengen Millenniumkrant.
10 oktober Ondernemerscongres Vinden en Binden. Bijdragen aan inhoud over 

duurzaamheid.
16 oktober Millenniummarkt met aansluitend Wereldvoedselmaaltijd.
4e kwartaal Fairbusiness stelt een Plan van Aanpak op om Fairtrade gemeente te 

worden.
Hele jaar door Vanaf mei iedere maand redactionele ruimte voor PI’s aanbieden. 
Hele jaar door Wereldwijzer uitbreiden. 

Evaluatie 
Een overzicht van de doelen, resultaten en daarbij behorende activiteiten van Bergen 
Millennium Gemeente is opgenomen in bijlage 2 van het communicatieplan 2011. Aan het 
eind van ieder jaar vindt een evaluatie plaats, waarna de invulling van de volgende jaren kan 
worden aangepast aan de actuele wensen en situatie.

Bijlagen
1. Communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente;
2. Lespakket over Fairtrade aan alle basisscholen.



Communicatieplan 2011
Bergen Millennium Gemeente

Leoniek Verhage, COS Noord-Holland 
Kathy Boomstra, gemeente Bergen  
Versie: mei 2011



Communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente 2

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Doelstelling van Bergen Millennium Gemeente 3
3 Doelen van het Millenniumcomité en de werkgroepen 3
4 Communicatiedoelgroepen 4
5 Communicatiedoelstellingen per doelgroep 4
6 Communicatiestrategie voor Bergen Millennium Gemeente 5
7 Boodschap per doelgroep 6
8 Communicatiemiddelen 6
9 Randvoorwaarden 8

Bijlage 1. Activiteitenkalender 2011 9
Bijlage 2. Doelen, resultaten en activiteiten matrix  10
Bijlage 3. Communicatiemiddelenmatrix met oplagecijfers 14



Communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente 3

1. Inleiding
Bergen is Millennium Gemeente en gaat vanaf maart 2011 enthousiast aan de slag met een scala van 
activiteiten. Om te zorgen dat de communicatie en de afstemming ervan optimaal is, is een 
communicatieplan opgesteld waarin de lijnen worden uitgezet en de taken worden verdeeld.
Ook wordt zichtbaar welke doelgroepen worden bereikt en via welke middelen. De gemeente Bergen 
heeft COS Noord-Holland de opdracht gegeven om een beknopt communicatieplan te ontwikkelen. 
Het voorliggende plan beslaat de periode 2011.

2. Doelstelling van Bergen Millennium Gemeente
De Millennium Gemeente campagne is een breed concept waarin de gemeente, haar inwoners, 
bedrijven èn stichtingen (lokale goede doelen) een rol spelen. 

In 2010 is het plan van aanpak geformuleerd. De algemene doelstelling uit het plan van aanpak luidt:
“Een actieve bijdrage leveren aan de door de Verenigde Naties bepaalde Millenniumdoelstellingen 
middels het bevorderen en stimuleren van bewustwording en draagvlak creëren bij de Bergense 
samenleving”.
Aangezien deze doelstelling grotendeels een communicatiedoelstelling is, hanteren we deze zonder 
aanpassingen.

3. Doelen van het Millenniumcomité en de werkgroepen
Bergen Millennium Gemeente heeft als belangrijk doel Fairtrade Gemeente te worden in 2014 en dit te 
koppelen aan de Unique Selling Point (USP) van recreatie en toerisme. Dit is niet alleen opgenomen 
in het plan van aanpak “Fair toerisme in Bergen uit de kunst” van 2010, maar ook in het college-
programma van burgemeester en wethouders van 2011 – 2014.
Om draagvlak en bewustwording te stimuleren, dienen activiteiten te worden georganiseerd waardoor 
de verschillende doelgroepen meer kennis krijgen over de millenniumdoelen van de VN.

Het Millenniumcomité bestaat uit verschillende werkgroepen. Een werkgroep “Ondernemers en
Fairtrade”, een werkgroep “Scholen en Fairtrade” en een werkgroep “Particuliere initiatieven en
inwoners”. Deze werkgroepen van het Millenniumcomité hebben zich de volgende doelen gesteld:

- De meest duurzame badplaats van Nederland worden.
Werkgroep “Ondernemers en Fairtrade”

- Scholen weten dat ze Fairtrade school kunnen worden en wat dat inhoudt.
Werkgroep “Scholen en Fairtrade”

- Scholieren weten meer over Fairtrade en weten wat ze er zelf aan bij kunnen dragen.
- Kerken weten dat ze Fairtrade kerk kunnen worden en wat het inhoudt.

- Eind 2011 is het duidelijk wat de diverse particuliere initiatieven in Bergen doen en wat zij aan 
de millenniumdoelen bij kunnen dragen.

Werkgroep “Particuliere initiatieven en inwoners”

- Stimuleren van nieuwe particuliere initiatieven in Bergen.
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In een schema ziet het er als volgt uit:

4. Communicatiedoelgroepen

Alle inwoners van Bergen.
Algemene communicatiedoelgroep

- Ondernemers, met de nadruk op horeca- en recreatieondernemers (accommodatiehouders). 
Zij bevinden zich in de onderscheidende sector waar Bergen sterk in is. Zij nemen onder de 
ondernemers een sleutelpositie in. Daar omheen zijn alle ondernemers indirect doelgroep.

Subdoelgroepen voor communicatie

- Basisschoolscholieren, met name groep 7 en 8.
- Particuliere initiatieven, stichtingen die een eigen doel steunen in een ontwikkelingsland.
- Gemeente, bestuurders, raad en ambtenaren.

5. Communicatiedoelstellingen per doelgroep
Hieronder worden de communicatiedoelstellingen beschreven in termen van kennis, houding en 
gedrag bij de diverse doelgroepen. We streven naar meer kennis, een positieve houding en gedrag 
dat bijdraagt aan de realisatie van de millenniumdoelen. Deze communicatiedoelen variëren per 
doelgroep.
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comité
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Lidwine
Bert Kathy

Werkgroep
Particuliere 
initiatieven

Werkgroep 
Fairtrade en 
scholen
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Doelgroep 
scholieren

Doelgroep 
ondernemers

Inwoners 
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Andre 
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Eind 2011 weten aanzienlijk meer ondernemers in Bergen wat Fairtrade inhoudt, wat wordt verstaan 
onder ‘De meest duurzame badplaats van Nederland’ en wat ze eraan kunnen bijdragen. Het aantal 
ondernemers dat deelneemt aan een of meer activiteiten van Bergen Millennium Gemeente is 
aanzienlijk gegroeid. Ondernemers die niet actief zijn, hebben doorgaans een positieve houding ten
opzichte van de initiatieven.

5.1 Ondernemers

Alle scholieren in groep 7 en 8 weten eind 2011 wat Fairtrade inhoudt en wat ze eraan bij kunnen
dragen. Hun aankopen van Fairtrade producten neemt toe.

5.2 Basisschoolscholieren, groep 7 en 8

Particuliere initiatieven begrijpen hun eigen belang binnen het gezamenlijke belang van Bergen 
Millennium Gemeente. Er zijn daardoor in 2011 voldoende particuliere initiatieven die deelnemen aan 
en bijdragen aan de organisatie van de voorlichtingsactiviteiten voor de inwoners van Bergen om ze 
succesvol te laten zijn. Particuliere initiatieven communiceren over hun activiteiten en geven daarin 
het belang en de rol van de millenniumdoelen aan.

5.3 Particuliere initiatieven

Het overgrote deel van de ambtenaren, bestuurders en raad weet eind 2011 dat Bergen Millennium 
Gemeente is, kent de millenniumdoelen en levert een bijdrage wanneer dat door het Millenniumcomité 
wordt gevraagd. Men ondersteunt het initiatief enthousiast en integreert de Millenniumdoelstellingen 
waar mogelijk in zijn of haar eigen werkzaamheden.

5.4 Gemeente

6. Communicatiestrategie van Bergen Millennium Gemeente
We streven naar een continue stroom van berichten over Bergen Millennium Gemeente door het hele 
jaar heen. Bergen Millennium Gemeente komt daarmee op het netvlies van de doelgroepen en blijft 
daar. Herhaling is belangrijk om een boodschap te laten beklijven. Idealiter wordt iedere 
millenniumactiviteit vooraf gegaan door een of meerdere berichten in verschillende media. Aan het 
eind van het jaar word een terugblik gegeven op alle millenniumactiviteiten.

De algemene doelgroep wordt bereikt met algemene communicatiemiddelen, zoals o.a. de website 
van de gemeente, de gemeentepagina en artikelen in bladen, zoals Village. Aanvullend wordt 
eenmalig een Millenniumkrant uitgegeven. 
De subdoelgroepen (particuliere initiatieven, ondernemers en scholieren) worden bereikt door de 
algemene communicatiemiddelen en aanvullend door de specifiek op hen gerichte media. Te denken 
valt hierbij aan de lespakketten voor scholieren en mailings naar de leden van diverse 
ondernemersverenigingen. 

Eerst worden middelen ingeschakeld die zowel een goed bereik binnen de doelgroep hebben en die 
financieel aantrekkelijk zijn (bijvoorbeeld de eigen communicatiemiddelen van de gemeente en de 
betrokken organisaties en bedrijven). Pas aanvullend worden middelen ingezet die meer geld 
vereisen.
Een droom van het Millenniumcomité is een vaste ontmoetingsplaats voor belangstellenden en 
betrokkenen bij Bergen Millennium Gemeente. Een plek voor tentoonstellingen, projectvergaderingen 
en een kopje koffie…. De mogelijkheden hiervoor worden op het moment van schrijven van dit plan 
onderzocht.
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7. Boodschap per doelgroep
Het is handig met elkaar af te spreken wat je met een bepaalde doelgroep wilt communiceren, 
gebaseerd op de actie die je in gang wilt zetten. In dit hoofdstuk volgt een opsomming van bood-
schappen gericht aan de verschillende doelgroepen. Deze boodschappen dienen als houvast bij het 
schrijven van artikelen, webteksten, folders, etc. 

Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers werken bijvoorbeeld met duurzame energie, gebruiken 
eerlijke en biologische producten of werken aan een milieuvriendelijke bedrijfsvoering en 
productieproces. Deze ondernemers letten op de herkomst van een product, of deze met respect voor 
mens en milieu is gemaakt. Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u de wereld een beetje beter 
maken. 

7.1 Ondernemers

Bergen wil de meest duurzame badplaats worden en dat biedt u de gelegenheid op een gemakkelijke 
manier iets toe te voegen aan uw aanbod. Bovendien is het zichtbaar voor een grote groep: toeristen 
en inwoners. Kleine aanpassing, groot effect. Sluit u aan bij de initiatieven van Bergen Millennium 
Gemeente.

Fairtrade is leuk! Het helpt boeren in ontwikkelingslanden aan een beter bestaan en ze kunnen ervoor 
zorgen dat hun kinderen het later beter hebben, omdat ze naar school kunnen. Jij kunt zelf ook wat 
aan Fairtrade bijdragen door Fairtrade producten te kopen. Natuurlijk bij de Wereldwinkel, maar ook 
bij supermarkten en andere winkels in Bergen.

7.2 Basisschoolscholieren

Draag bij aan de millenniumdoelen en draag dat uit. Doe mee aan de gezamenlijke activiteiten die 
Bergen Millennium Gemeente organiseert. Dat maakt uw initiatief beter zichtbaar. Samen kun je meer 
organiseren dan alleen en door uitwisseling met je ‘vakgenoten’ leer je van elkaar. Bergen Millennium 
Gemeente levert dus indirect iets op voor je eigen goede doel.

7.3 Particuliere initiatieven

Bestuurders, de raad en alle ambtenaren zijn onderdeel van Bergen Millennium Gemeente. Wees er 
trots op dat Bergen Millennium Gemeente is en hoe wij hier invulling aan geven. Ondersteun Bergen 
Millennium Gemeente bij iedere kans die zich voordoet in woord en daad. 

7.4 Gemeente

8. Communicatiemiddelen
Hieronder volgt een overzicht van de communicatiemiddelen die zich lenen voor het bereiken van de 
diverse doelgroepen. Het is een eerste aanzet die kan worden aangevuld en waarin kan worden 
geschrapt. 

- WereldWijzer Bergen.
8.1 Voor de inwoners van de gemeente Bergen

- De Millenniumkrant via het bedrijf ETT Media.
- Millenniummarkt.
- Wereldvoedselmaaltijd.
- Artikelen in de lokale krant op de gemeentepagina.
- Artikelen op de website van de gemeente Bergen.
- Artikelen op de websites van betrokken bedrijven en organisaties (deelnemers aan 

WereldWijzer Bergen).



Communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente 7

- Artikelen in de lokale pers (ook uitnodigen voor verslag met foto’s tijdens evenement).
- Artikelen in de regionale pers.
- Activiteiten opnemen in een agendaoverzicht in de lokale krant op de gemeentepagina.
- Opnemen in een activiteitenprogramma op de radio (Welke uitjes zijn er?).
- Verslaggeving door lokale radio tijdens de activiteiten (korte interviews met deelnemers en 

bezoekers).
- Posters bij winkeliers (via ondernemersvereniging) met aankondiging en globaal programma

van activiteiten.
- Posters met programma-informatie van activiteiten.
- Flyers met programma-informatie van activiteiten.
- Een label voor winkeliers en andere ondernemers om te laten zien dat ze mee doen en hoe ze 

bijdragen aan meer duurzaamheid en Fairtrade vanuit de afzender Bergen Millennium 
Gemeente.

- Iedere maand wordt er een bericht op de gemeentepagina van de gemeentekrant 
gepubliceerd. Een particulier initiatief en een duurzamer ondernemer komen hierbij om en om 
aan het woord. 

- WereldWijzer Bergen.
8.2 Voor de ondernemers van de gemeente Bergen

- Ondernemerscongres (duurzame bijdrage aan) Vinden en Binden.
- Informatie in de algemene media zoals hierboven omschreven.
- Informatie per e-mail via de federatie van ondernemersverenigingen (FOBES).
- Presentaties bij de lokale ondernemersverenigingen (informatie/werving).
- Artikelen in lokale businessbladen (informatie Bergen Millennium Gemeente, aanzetten tot 

meedoen).
- Artikel in het blad van de regionale Kamer van Koophandel (informatie over Bergen 

Millennium Gemeente, aanzetten tot meedoen).
- Artikel op de websites van de bedrijven en organisaties die meedoen.
- Artikel met aankondiging in een blad/bladen over duurzaam ondernemen.

- WereldWijzer Bergen.
8.3 Voor de particuliere initiatieven van de gemeente Bergen

- Millenniummarkt in oktober.
- Wereldvoedselmaaltijd in oktober.
- Informatie in de algemene media zoals hierboven omschreven.
- Een brief (via de WereldWijzer en bestaande bestanden (Wereldatlas NH)) met uitnodiging tot 

deelname aan de activiteiten voor Bergen Millennium Gemeente.
- Berichten van collega-particuliere initiatieven over hun werk en de millenniumdoelen op de 

gemeentepagina.

- Gastlessen aan de hand van een speciaal ontwikkeld lespakket over Fairtrade.
8.4  Voor de scholieren van de basisscholen, groep 7 en 8

- Berichten via de e-mailverzending van de school naar de ouders van de leerlingen.
- Berichten in de nieuwsbrief van de school (voor de ouders).
- Berichten in de schoolkrant van de school (voor de leerlingen).
- Posters om op te hangen in de school.
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- Informatie in de algemene media zoals hierboven omschreven.
8.5  Voor bestuur, raad en ambtenaren van de gemeente Bergen

- Een brief van de voorzitter van het Millenniumcomité en de verantwoordelijk wethouder aan 
de raad met de aankondiging en uitnodiging om te komen voorafgaand aan iedere activiteit.

- Zoveel mogelijk persoonlijke contacten door de ambtenaar over activiteiten en vorderingen.
- Indien aanwezig een aantal berichten op intranet (eerst aankondiging, daarna definitief 

programma van de diverse activiteiten).
- Activiteiten laten opnemen in speeches van bestuurders of de directeur.
- Kopie van artikelen uit de pers op publicatieborden.
- Een artikel in het personeelsblad van de gemeente.

9. Randvoorwaarden
Voor het succesvol uitvoeren van de communicatieactiviteiten als vermeld in dit plan is het 
noodzakelijk dat er deskundig communicatiepersoon beschikbaar is voor de periode mei tot en met 
eind oktober 2011. Voor draagvlak en betrokkenheid bij het concept Millennium Gemeente en het 
uitdragen hiervan naar de in dit plan vermelde doelgroepen is het sterk aan te bevelen om deze 
persoon te vinden binnen de (communicatieafdeling van de) gemeente Bergen.
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Bijlage 1. Activiteitenkalender 2011

Tijd Activiteit Wie voert uit Media

Mei Activiteiten bekend maken aan inwoners en 
andere doelgroepen en aandacht vragen voor 
mede-organiseren van alle activiteiten.

gem. Bergen  Krant, internet 
en intranet.

14 Mei World Fair Trade Day Werkgroep 
“Scholen en 
fairtrade”

Krant, Village en 
internet

4 september Lancering lespakket over Fairtrade op 
basisscholen.

Werkgroep 
“Scholen en 
fairtrade”

Brief aan alle 
basisscholen 
(18)

8 september Uitbrengen Millenniumkrant Alle 
werkgroepen

Krant en internet

10 oktober Ondernemerscongres Vinden en Binden. 
Bijdragen aan inhoud over duurzaamheid.

Werkgroep 
“Ondernemers 
en Fairtrade”

Uitnodiging en 
flyer

16 oktober Millenniummarkt met aansluitend 
Wereldvoedselmaaltijd

Werkgroep 
“Pi’s en 
inwoners”

Millenniumkrant

Hele jaar door Wereldwijzer uitbreiden. Alle 
werkgroepen

Krant en internet

Iedere maand Start met aanbieden van redactionele ruimte 
voor PI’s. 

gem. Bergen  Krant en internet

4e kwartaal Plan van Aanpak om Fairtrade gemeente te 
worden.  

Fairbusiness

4e kwartaal Terugkoppeling en evaluatie Alle 
werkgroepen

-



Communicatieplan 2011 Bergen Millennium Gemeente 10

Bijlage 2. Doelen, resultaten en activiteiten matrix  

De doelstelling van het Millenniumcomité luidt:
“Een actieve bijdrage leveren aan de door de Verenigde Naties bepaalde Millenniumdoelstellingen middels het bevorderen en stimuleren van bewustwording 
en draagvlak creëren bij de Bergense samenleving”. Alle doelen, resultaten en activiteiten hieronder dragen bij aan deze overall doelstelling. 

Doelen eind 2014 Resultaten eind 2014 Activiteiten 2014 Verificatiebronnen Randvoorwaarden

1. Bergen Millennium Gemeente 
bevordert aanbod en verkoop van 
Fairtrade producten in haar 
gemeente. 

1.1 De omzet in Fairtrade producten 
is toegenomen.

1.1.1 Nulmeting, bewustwordings-
en verkoopbevorderende 
activiteiten.

Evaluaties. Draagvlak millenniumcomité.

1.2 Bergen is Fairtrade Gemeente. 1.1.2 Bergen voert de activiteiten uit 
die nodig zijn voor het behalen van 
de Fairtrade titel (nulmeting, 
communicatie, MVO-activiteiten). 

Tussenrapportages
Toekenning titel door Fairtrade 
Gemeentecampagne.

Draagvlak millenniumcomité.

2. Bergen onderscheidt zich met 
fairtrade en zet Fairtrade in als 
onderdeel van duurzaamste 
badplaats van Nederland.

2.1 Bergen is een van de
eerste toeristische Fairtrade 
gemeenten in Nederland.

2.1.1 Horeca is op meerdere wijzen 
actief betrokken: verkopen 
Fairtrade, Fairtrade hotelkamer, 
speciale activiteiten, communicatie 
publiciteit.

Vergaderverslagen van overleg met 
horeca, publicitei.t
Overzicht van toename verkoop 
fairtrade in horeca, aantal Fairtrade 
hotelkamers.

Voldoende belangstelling horeca.

3. Bergen onderscheidt zich met 
duurzaam toerisme van andere 
toeristenplaatsen in Nederland.

3.1 Bergen onderneemt diverse 
initiatieven op het gebied van 
duurzaam toerisme.

3.1.1 Te ontwikkelen door de
werkgroep, zie matrix 2011

4. . Bergen draagt concreet bij aan 
duurzaam toerisme in een 
ontwikkelingsland.

4.1. Bergen comité steunt een 
project voor duurzaam toerisme in 
een ontwikkelingsland.

4.1.1 Kennis uitwisselen, fondsen
werven, communicatie en publiciteit.

Verslagen en evaluaties van 
contacten met het project.

Draagvlak millenniumcomité, 
beschikbaarheid van een geschikt 
project voor duurzaam toerisme.

5. Bergen is bekend als duurzame 
toeristische Fairtrade gemeente en 
communiceert hierover. 

5.1 Inwoners en toeristen in Bergen 
weten dat Bergen duurzaam 
toerisme hoog in het vaandel heeft 
en concreet acties daarin 
onderneemt.

5.1.1 Publieksactiviteiten, 
communicatie en publiciteit.

Artikelen, uitzendingen, onderzoek 
naar bekendheid.

Voldoende deelname,  activiteit en 
publiciteit aan de toeristische Fairtrade 
gemeente.
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Doelen 2011 Resultaten 2011 Activiteiten Verificatiebronnen Randvoorwaarden

1. Eind 2011 is Bergen een 
slagvaardige Millennium Gemeente 
die met een duidelijke focus een 
aantal Millenniumactiviteiten opzet 
en uitvoert. 

1.1 Het Millenniumcomité heeft
actieve werkgroepen met 
capabele mensen die tijd en
zin hebben zich voor Bergen 
Millennium Gemeente in te 
zetten.

1.1.1 WereldWijzer Bergen is gevuld 
met minimaal 40 organisaties die 
actief zijn en elkaar weten te vinden.

Aantal aanmeldingen. --

1.1.2 Instellen van de diverse 
werkgroepen.

Notulen van vergaderingen 
Millenniumcomité.

Voldoende belangstelling PI’s, 
bedrijven etc.

1.2. De doelen voor de diverse 
werkgroepen zijn helder 
omschreven en worden door alle 
werkgroepleden gedragen.

1.2.1 Definitief maken van de 
diverse matrixen voor Millennium 
Gemeente Bergen.

Definitief Plan van Aanpak en 
communicatieplan Bergen 
Millennium Gemeente.

Besluitvorming college en raad.

2. Eind 2011 is Bergen Millennium 
Gemeente een begrip. 

2.1 De geplande activiteiten zijn 
succesvol uitgevoerd.

2.1.1 Zie matrix duurzaam toerisme 
met Fairtrade, matrix PI en matrix 
Fairtrade en scholen.

Verslag en evaluatie van de 
activiteiten.

Beschikbaarheid coördinatie en 
organisatie.

2.2 Bergen Millennium Gemeente 
heeft een hogere spontane 
naamsbekendheid eind 2011.
2.3. Rond alle activiteiten van 
Bergen Millennium Gemeente vond 
op diverse wijzen communicatie 
plaats.

2.3.1 Schrijven artikelen, 
maken/vullen website, organiseren 
interviews en reportage. Alle oude 
en nieuwe media inzetten.

Bewijzen van publicatie. --

3. Eind 2011 draagt de gemeente 
Bergen concreet bij aan de 
geselecteerde Millenniumdoelen.

3.1 Diverse groepen uit de Bergense 
samenleving zijn betrokken bij 
Fairtrade, duurzaam toerisme en de 
activiteiten van PI.

3.1.1 zie matrix duurzaam toerisme 
met Fairtrade, matrix PI en matrix 
Fairtrade en scholen.

Verslag en evaluatie van de 
activiteiten.

Draagvlak Millenniumcomité.

Met het thema Fairtrade draagt Bergen Millennium Gemeente actief bij aan Millenniumdoelen 1, 7 en 8. Met het thema Duurzaam toerisme draagt Bergen 
Millennium Gemeente actief bij aan Millenniumdoelen 1 en 7. 

Opmerking

Millenniumdoel 1, afhankelijk van de activiteiten rond toerisme, wordt bijgedragen aan meer economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid in 
ontwikkelingslanden en daardoor minder honger. Bovendien hebben mensen zo zelf meer keuzemogelijkheden om naast voedsel te zorgen dat kinderen 
naar school gaan en zij meer geld hebben voor gezondheidszorg. Vele productketens (o.a. thee, koffie, cacao en wijn) hebben hun startpunt in 
ontwikkelingslanden. Door het kiezen van fairtrade producten krijgen meer mensen in ontwikkelingslanden een leefbaar inkomen. 
Millenniumdoel 7, kiezen voor fairtrade producten betekent eveneens een positieve bijdrage aan het verduurzamen van productiemethoden. Door 
eveneens aandacht te schenken aan mogelijkheden tot vermindering van energieverbruik, gebruik van duurzame energie gebruiken en dus minder CO2 
uitstoot.
Millenniumdoel 8, door actief met Fairtrade aan de slag te gaan komt er meer aanbod in en vraag naar Fairtrade producten, dus er ontstaat meer eerlijke 
handel. 

Kortom meer economische zelfstandigheid, meer duurzaamheid en meer eerlijke handel.
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1. Werkgroep “Particulieren initiatieven en inwoners” - Matrix doelen, resultaten en activiteiten 

Doelen 2011 Resultaten 2011 Activiteiten 2011 Verificatiebronnen  Randvoorwaarden

1. Eind 2011 draagt de gemeente
Bergen  concreet bij aan de 
geselecteerde Millenniumdoelen.

1.1 Mensen zijn beter geïnformeerd 
over de geselecteerde 
Millenniumdoelstellingen en komen 
daarvoor zelf in actie.

1.1.1 Organisatie van een 
bewustwordingsevenement, 
bijvoorbeeld op zondag 16 oktober, 
Wereldarmoededag.      

Aantal bezoekers, 
evaluatieformulieren/enquête, 
media-aandacht.

Voldoende menskracht voor de 
organisatie.

1.1.2 Een wereldvoedselmaaltijd in 
vervolg op de markt met thema op 
16 oktober, Wereldarmoededag.

Aantal bezoekers, 
evaluatieformulieren/enquête, 
media-aandacht.

Voldoende menskracht voor de 
organisatie.

2. Werkgroep “Scholen en Fairtrade” - Matrix doelen, resultaten en activiteiten

Doelen 2011 Resultaten eind 2011 Activiteiten Verificatiebronnen Randvoorwaarden

1. Bergen Millennium Gemeente 
bereidt zich voor op Bergen 
Fairtrade Gemeente.

1.1 Het verbruik van Fairtrade 
producten bij scholen en kerken is 
toegenomen.

1.1.1 De werkgroep ontwikkelt 
resultaten en activiteiten voor 
scholen en kerken.

Voldoende inzet vrijwilligers, 
voldoende belangstelling scholen.

1.2 Bij basisscholenleerlingen 
(groep 7 en 8) in Bergen is meer 
bewustzijn en kennis over Fairtrade.

1.2.1 De werkgroep zoekt 
op/ontwikkelt/brengt lespakketten 
voor de klas.

Reacties leerlingen. Idem.

1.3 Scholen weten dat ze Fairtrade 
School kunnen worden en wat het 
inhoudt.

1.3.1 Te ontwikkelen activiteiten 
door de werkgroep.

Mondelinge informatie. Idem.

1.4 Bij meerdere kerken in Bergen is 
men zich bewust dat men Fairtrade 
Kerk kan worden en wat het inhoudt.

1.4.1 Te ontwikkelen activiteiten 
door de werkgroep.

Mondelinge informatie. Idem.

Criterium 5 Fairtrade Gemeente 
Campagne - Media-aandacht
1.5 Er is een integraal 
communicatieplan voor alle 
activiteiten van de werkgroepen.

1.5.1 Zie communicatieplan. Artikelen, filmpjes etc. Idem.
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3. Werkgroep “Ondernemers en Fairtrade” - Matrix doelen, resultaten en activiteiten 

Doelen 2011 Resultaten 2011 Activiteiten Verificatiebronnen Randvoorwaarden

1. Voorbereidingen treffen om de 
eerste duurzame Fairtrade 
badplaats van Nederland te worden.

1.1 Horeca is bereid mee te doen: 
koffie, thee en wijn verkopen.

1.1.1 Voorlichtingsevenement voor 
ondernemersmet presentaties van 
deelnemers organiseren.

Deelnemerslijst evenement, 
WereldWijzer Bergen is bron van 
contacten, verwantschap en 
wisselwerking uitbouwen.

Vergroten bereikbaarheid WWB en 
‘eigen site’ verdient voorkeur. 
Beschikbaarheid inzet werkgroep.

1.2 Bergen onderneemt diverse 
initiatieven op het gebied van 
duurzaam toerisme.

1.2.1  Inhoudelijk bijdragen aan
ondernemerscongres Vinden en 
binden – doorgaan met onderwerp 
duurzaamheid.

Kruisbestuiving ‘ondernemers 
eilanden bewerkstelligen’. 

Beschikbaarheid inzet werkgroep.

2. Vitale partners werken mee. 2.1 VVV, horecabrancheorganisaties 
werken mee aan opzet en
communicatie.

2.1.1 Netwerken, overleg. Idealiter afspraken op papier. Bereidheid medewerking potentiële 
partners.

Criterium 3 Fairtrade Gemeente 
Campagne  - Winkels en horeca
2.2 Het aanbod van Fairtrade 
producten is toegenomen in winkels 
en horeca. Winkels en horeca 
communiceren hierover.

2.2.1 De werkgroep ontwikkelt voor 
winkels en horeca resultaten en 
activiteiten.

Bespreekverslagen werkgroep. Afstemming met werkgroep “Scholen 
en Fairtrade”.

2.3 Het is duidelijk of winkels willen 
bijdragen aan de communicatie over 
Fairtrade naar inwoners van Bergen.

2.3.1 Een 1/1 pagina advertentie in 
weekblad mede betaald door 
winkeliers.

Millenniumkrant. Idem.   

Criterium 4 Fairtrade Gemeente 
Campagne  - Bedrijven en 
organisaties
2.4. Het verbruik van Fairtrade
producten bij bedrijven en 
organisaties is toegenomen.

2.4.1 De werkgroep ontwikkelt 
resultaten en activiteiten voor 
bedrijven.

Bespreekverslagen werkgroep. Idem.

Criterium 5 Fairtrade Gemeente 
Campagne  - Media-aandacht
2.5 Er is een integraal 
communicatieplan voor alle 
activiteiten van de werkgroepen.

2.5.1 Dit is hetzelfde 
communicatieplan dat wordt 
genoemd in de matrix van wg FTG 
Scholen.

Artikelen, filmpjes etc. Een integraal communicatieplan wordt 
geschreven voor alle werkgroepen.

Criterium 6 Fairtrade Gemeente 
Campagne  - MVO 
2.6 Eind 2011 staat MVO nog meer 
bij het bedrijfsleven op de agenda.

2.6.1 Een nader te ontwikkelen 
bewustwordings/netwerkactiviteit 
over MVO.

Evaluatieformulieren. Afstemming met werkgroep “Scholen 
en Fairtrade”.
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Bijlage 3. Communicatiemiddelenmatrix met oplagecijfers

In de onderstaande matrix wordt aangegeven welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet PER ACTIVITEIT. Hoewel niet alle oplagecijfers bekend 
zijn, hebben doelgroepen bij inzet van de algemene communicatiemiddelen per activiteit minimaal 75.027 keer (waarschijnlijk met aanvullende oplagecijfers 
eerder in de buurt van 100.000 contactkansen) de kans in contact te komen met informatie over de millenniumdoelen en de activiteit die wordt georganiseerd. 

Doelgroep Middel Boodschap Wanneer Wie Frequentie Oplage/luistercijfers
in Bergen

Inwoners Bergen Artikel gemeentepagina 
Bergen 

aandacht voor activiteit + 
boodschap voor doelgroep

Bij verschijnen B&W advies ( 
april )

Communicatie medewerker 1 -

Artikelen door PI’s op 
gemeente pagina

idem 1 maal per maand (mei t/m 
dec.) 

PI dat daarvoor gevraagd is 8 -

Persbericht NH Dagblad 
(Alkmaarse Courant)

idem In de week voorafgaand aan 
de activiteit

Millenniumcomité / 
Communicatie medewerker

1 5.527

Persbericht in Alkmaar op 
Zondag

idem idem Idem 1 14.100

Persbericht Bergens 
Nieuwsblad

idem idem Idem 1 8.900

Persbericht Duinstreek idem idem Idem 1 19.500
Persbericht Contact De 
Egmonden

idem idem Idem 1 6.000

Persbericht Uitkijkpost idem idem Idem 1 10.000
Persbericht Zondag-
ochtenblad Alkmaar

idem Idem 1 10.000

Persbericht Villages idem idem Idem 1 -
Millenniumkrant millenniumdoelen breed + 

activiteiten
Half september ETT, comm.medew. en 

werkgroepen
1 -

Uit-agenda activiteit 1 week vooraf Comm.medew. 1 -
Radio & TV 80 activiteit + boodschap Paar dagen vooraf markt en 

wereldvoedselmaaltijd
Millenniumcomité 2 -

idem Tijdens activiteit Werkgroep -
Website gemeente idem 1 week vooraf 1 -
Artikelen op websites 
betrokken organisaties

idem 2-3 weken vooraf Betrokken organisaties 1 -

A-3 poster bij winkeliers Activiteit + programma 
aankondigen 

2 weken vooraf Werkgroep 1 Nader te bepalen

Flyers met bij winkeliers activiteit + programma Kort voor de activiteit Werkgroep 1 Nader te bepalen
Label voor winkeliers bijdrage Doorlopend Millenniumcomité - idem
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Doelgroep Middel Boodschap Wanneer Wie Frequentie Oplage-/luister-
/kijkcijfers

Ondernemers van 
Bergen

Informatie in de algemene 
media

Activiteit + algemene 
boodschap

Zie planning Zie inwoners Bergen - -

Informatie per e-mail via 
FOBES

Activiteit + boodschap 
ondernemers

Paar weken voor activiteit Werkgroep “Ondernemers en
Fairtrade”

1 Afhankelijk van aantal 
leden

Persbericht in lokale/regionale 
businessbladen

idem Maand voor activiteit idem 1-2 Zie oplagecijfer 
uitgever

Presentaties bij 
ondernemersverenig-ingen

Activiteit + boodschap 
ondernemers

In aanlooptraject om te 
werven

Werkgroep “Ondernemers en 
Fairtrade”

div. Afhankelijk van aantal 
presentaties

Artikel in het blad van de 
regionale KvK

idem 1 maand voor activiteit Werkgroep “Ondernemers en 
Fairtrade”

1 Zie oplagecijfer 
uitgever

Nieuwsartikelen op websites 
van betrokken bedrijven

idem idem Werkgroep “Ondernemers en 
Fairtrade” en WereldWijzer 
Bergen

div. Zie aantal hits 
websites

Artikel op WereldWijzer idem 1 maand voor activiteit Werkgroep “Ondernemers en 
Fairtrade”

1 Zie aantal hits

Particuliere 
initiatieven van 
Bergen

Informatie via de algemene 
media

Activiteit + algemene 
boodschap

Zie planning Millenniumcomité - -

Brief aan de PI’s voor 
deelname aan activiteiten

Activiteit + boodschap PI’s Aan het begin van 2011 Werkgroep “PI en inwoners” 1 30

Persoonlijke werving voor 
deelname activ.

idem idem idem - -

Berichten over PI’s op de 
gemeentepagina

Activiteit PI + 
Millenniumdoelen

10 x in 2011, iedere maand 1 Werkgroep “PI en inwoners” 10 Geen, idem inw. 
Bergen

Scholieren groep 7 
en 8

Persoonlijke contacten met 
directies van scholen

Activiteit + werving deelname 
lespakketten

Mei 2011 Werkgroep “Scholen en 
Fairtrade”

div. 18 scholen

Berichten in de nieuwsbrief 
van de school

Boodschap scholieren + 
lespakket

Laatste nummer voor de 
activiteit

Werkgroep “Scholen en 
Fairtrade”

1 18 scholen

Bericht in schoolkrant idem idem idem 1 18 scholen
Posters in school idem idem idem div 18 scholen

Raadsleden Brief van 
Millenniumcomité en 
portefeuillehouder

Boodschap raad + 
activiteit

Ruim voor 
activiteit

Millennium-
medewerker en 
portefeuillehouder

1 23

College van B&W en 
gemeentesecretaris

Brief van Millenniumcomité en 
portefeuillehouder

Aandacht voor Bergen 
Millennium
+ activiteit

Ruim voorafgaand aan 
activiteit

Millennium-
medewerker en 
portefeuillehouder

1 6

Medewerkers 
gemeentelijke 
organisatie

Artikel intranet Boodschap ambtenaren + 
activiteit

idem Millenniumcomité + medew. 
comm

1 200

Opnemen in speech voor 
personeel door  burgemeester 
of secretaris

idem Aanhaken bij reeds gepland 
moment

Burgemeester/secretaris, 
ambtenaar Millenniumgem. 
Bergen

1 200

Cc’s van artikelen in de pers 
op publicatiebord

Zie inwoners Bergen Zie inwoners Bergen Comm.medew. 3 600

Artikel in het personeelsblad Boodschap ambtenaren + 
activiteit

Wanneer het blad uitkomt 
voor de activiteit

Medewerker Millennium Gem. 
+ medewerker blad

1 200

Minimaal aantal contactkansen per activiteit 75.027




























