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Inleiding 
Dit communicatieplan is bestemd voor de leden van het bestuur van de Boerderijen Stichting 

Achterhoek (BSA) en de medewerkers van het Luikenproject.  

Het plan is specifiek gericht op het project, de algemene communicatie van de BSA ligt vast in het 

communicatieplan Boerderijen Stichting Achterhoek. 

  

Het Luikenproject is tot nu toe de belangrijkste uiting van de BSA naar de buitenwereld. Het project 

heeft al veel aandacht van de pers gekregen voordat het daadwerkelijk is opgestart. Er is een forse 

subsidie toegekend en er zijn ruim 400 mensen die gebruik willen maken van deze subsidieregeling. 

De belangstelling is groot. Het project heeft door corona en het vertrek van bestuursleden stil 

gelegen. Het bestuur is inmiddels op sterkte, er is nog wel een vacature voor penningmeester, maar 

er is een projectleider, er zijn projectleden dus het project kan gaan doorstarten.  

 

Doelstelling project 
Het doel van het Luikenproject is bij te dragen aan de ontwikkeling van het platteland door het 

voorzien van 42 boerderijen met vervallen of verdwenen luiken van nieuwe luiken. Daartoe krijgt de 

eigenaar maximaal 2000 euro subsidie, een evenredig of groter deel van de kosten zal de eigenaar 

zelf moeten opbrengen. Tevens moet de boerderij aan diverse criteria voldoen om in aanmerking 

voor deelname te komen.  

 



 
2 Communicatieplan Luikenproject versie 2 november 2021 

 

Het project wordt gefinancierd door zg. Leadersubsidie en door de zeven gemeenten in de 

Achterhoek. De Leadersubsidie wordt verstrekt aan projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van 

het platteland. De gemeenten dragen extra bij omdat ze het eens zijn met de doelstelling van het 

project en daar aan willen meewerken.  

Een belangrijke voorwaarde om Leadersubsidie te krijgen is dus het promoten van het platteland. In 

dit project is het publiek de doelgroep en zijn de luiken het middel, het publiek moet zien dat het 

subsidiegeld goed besteed wordt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat deelnemende boerderijen zich 

op een zichtlocatie moeten bevinden en dat er activiteiten georganiseerd moeten worden om het 

publiek te betrekken bij het project. 

De belangrijkste partijen in de communicatie zijn de provincie en de gemeenten die de subsidie 

verstrekken, de deelnemende eigenaren van de boerderijen die de subsidie ontvangen en het 

publiek. Tevens moet de communicatie binnen het project en het bestuur geregeld worden. 

Communicatie met de provincie Gelderland 
 

De communicatie met de provincie is formeel. De provincie wil zien dat het geld besteed wordt 

conform de afspraken die zijn vastgelegd, onder meer in het reglement luikenproject en het 

projectplan regeling uitvoering projecten LEADER Achterhoek. Zowel de financiële verantwoording 

als de inhoudelijke voortgang en de tijdsplanning zullen gerapporteerd moeten worden. Deze 

verslaglegging zal door het project moeten worden opgeleverd aan het bestuur. Het bestuur 

rapporteert vervolgens aan de provincie. Het bestuur, de provincie en de projectleider moeten 

afspraken maken over de frequentie en vorm van de rapportage. 

Meest voor de hand liggende communicatiemiddelen zijn rapportages en PowerPoint presentaties. 

 

Actie: Bestuur en project om hier afspraken met de provincie over te maken. 

Tip: Het formaliseren van de afspraken met de provincie door het zetten van de handtekeningen is 

een mooi klassiek moment voor een persbericht.  
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Communicatie met de gemeenten 
De communicatie met de gemeenten is formeel. De gemeenten willen zien dat het geld besteed 

wordt conform de afspraken die zijn vastgelegd. Zowel de financiële verantwoording als de 

inhoudelijke voortgang en de tijdsplanning zullen gerapporteerd moeten worden. Deze 

verslaglegging zal door het project moeten worden opgeleverd aan het bestuur. Het bestuur 

rapporteert vervolgens aan de gemeenten. Het bestuur, de gemeenten en de projectleider moeten 

afspraken maken over de frequentie en vorm van de rapportage. 

Meest voor de hand liggende communicatiemiddelen zijn geschreven rapportages en PowerPoint 

presentaties. 

 

Actie: Bestuur, gemeenten en project om hier afspraken over te maken. 

Tip: Het formaliseren van de afspraken met de gemeenten door het zetten van de handtekeningen is 

een mooi klassiek moment voor een persbericht. 

 

Communicatie met de deelnemers 
De communicatie met de deelnemers en aanvragers is formeel en informeel. 

 

Formeel 

Aan de deelnemers wordt gevraagd zich te houden aan het Reglement Luikenproject. Aan het eind 

van het project wordt getoetst of de deelnemers hebben voldaan aan dit reglement en zo ja, dan 

wordt de subsidie uitgekeerd. Tevens wordt er gevraagd om zorg te dragen voor de luiken in de 

komende jaren na oplevering. 

 

Informeel 

De deelnemers zijn tevens de ambassadeurs voor het project, dankzij hun deelname kan het project 

uitgevoerd worden en de beoogde aandacht vragen voor het behoud van agrarisch erfgoed.  

Om die aandacht te krijgen worden alle communicatiemiddelen van de BSA volop ingezet.  

Dit kan door het proces van de restauraties goed te volgen, te documenteren en te publiceren, zo 

kan een groot publiek emotioneel betrokken bij het project raken.  

De website is de basis voor de vastlegging van alle informatie.  Facebook wordt gebruikt om nieuws 

zoals mijlpalen te communiceren. Op Youtube worden films geplaatst, op de website en facebook 

worden links gelegd naar die films. Via de nieuwsbrief wordt periodiek een overzicht gegeven van de 

bereikte resultaten. De pers wordt gebruikt om de hoogtepunten te publiceren.  

Het is daarom van essentieel belang om gemotiveerde deelnemers te selecteren en een goede 

relatie met hen op te bouwen. De deelnemers moeten bereid zijn mee te werken aan het genereren 

van publiciteit.  
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Selectie deelnemers 

De selectie van de deelnemers moet nog plaatsvinden, maar er zijn al 415 aanmeldingen. Deze 

mensen hebben zich aangemeld in 2020. Op de website van de BSA staat het volgende: 

 

 

“Persbericht, 22 april 2021. Vanaf nu kunnen 

eigenaren van agrarisch erfgoed een aanvraag 

indienen bij de Boerderijenstichting Achterhoek. 

Veel belangstelling Luikenproject. Aanmelding per 17 

mei 2021 gesloten. 

Het persbericht in de regionale dagbladen en de 

aandacht die TV Gelderland besteed heeft aan het 

Luikenproject, heeft enkele honderden reacties 

opgeleverd. 

Doel van de Boerderijenstichting Achterhoek was het 

vinden van ongeveer 40 boerderijeigenaren die mee 

wilden doen met het project. 

Die 40 deelnemers zijn nu ruim in beeld. Het project 

kan hiermee worden ingediend bij Leader.” 

In de Gelderlander van 14 juni 2021 is een artikel over 

de BSA gepubliceerd. 

 

 

Als eerste zal naar deze groep gecommuniceerd moeten worden dat het project daadwerkelijk gaat 

starten, dat er een regelement is opgesteld en dat men daarop moet reageren om in aanmerking te 

komen voor deelname. 

  

Actie: Het project moet de gegevens van deze groep vastleggen, een bericht opstellen voor deze 

groep en dat uitzenden met het reglement. 
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Communicatie met het publiek 
De communicatie met het publiek is informeel. Alle communicatiemiddelen van de BSA kunnen 

worden ingezet, zoals een website, nieuwsbrieven, persberichten en sociale media.  

In het communicatieplan van de BSA staan al een aantal voorstellen, dit zal in de komende tijd 

worden aangevuld, het is ook een creatief proces waarbij improvisatie nodig zal zijn. 

 

Communicatie met het bestuur 
De communicatie tussen het bestuur en het project is formeel en informeel. De projectleider is 

ingehuurd door het bestuur om het project tot een goed einde te brengen. Het bestuur, de 

projectleider en de projectgroep moeten afspraken maken over de frequentie en vorm van de 

rapportage. Teven is er een selectiecommissie bestaande uit leden van het bestuur en de 

projectgroep. Ook hiervoor geldt dat er afspraken gemaakt moeten worden. 

Meest voor de hand liggende communicatiemiddelen zijn geschreven rapportages, PowerPoint 

presentaties en een overlegstructuur. 

 

Actie: Bestuur, project en selectiecommissie om hier afspraken over te maken. 

 

Omdat de projectmedewerkers tevens als adviseur van het bestuur optreden en de bestuursleden 

ook projecttaken op zich zullen nemen, zal er veel onderlinge informele communicatie zijn. Dat is 

belangrijk voor het welslagen van het project, mits de rollen van een ieder duidelijk zijn en 

gecommuniceerd worden. 

Inhoudelijke communicatie 
De projectgroep stelt een projectplan op, communiceert over de voortgang van het project in de tijd, 

de kosten en behaalde resultaten. Tijd en geld zijn vooral intern gericht, de behaalde resultaten zijn 

belangrijk voor de externe communicatie, de doelstelling van het project. Te denken valt aan 

verhalen van deelnemers en bouwers hoe het was en hoe het wordt. Beelden van het maken en 

bevestigen van de luiken. Ook de geschiedenis van de betreffende boerderij kan uitgelicht worden. Al 

deze berichten kunnen gepubliceerd worden op de website, sociale media, nieuwsbrieven, de pers 

en lokale televisie. Als eindresultaat levert het project een fotoboek van het proces op, wellicht is het 

mogelijk het proces te filmen.  
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Tot slot, wat is een luik 
Binnen het project moet alle kennis aanwezig zijn over luiken, zowel de cultuurhistorie als de 

technieken voor het maken van luiken in het verleden en hoe dit nu toe te passen. Dit is noodzakelijk 

om met de pers en andere betrokkenen als expert te kunnen communiceren.  

Die kennisopbouw kan gebeuren aan de hand van diverse publicaties en door op locatie de luiken te 

bestuderen en te documenteren. 

 

Actie: Aanwijzen bestuurslid die zich deze expertise toe-eigent en inhoudelijk woordvoerder wordt 

voor het project als Luikenexpert.  

   

 

 

 


