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Voorwoord 
Door: Annemarie Jorritsma 
 
Almere is een jonge stad, in 2014 bestaan we, als gemeente, dertig 
jaar. Als we de stad vergelijken met een mens dan is Almere nog een 
baby, misschien een peuter. In dat opzicht vertonen we veel gelijkenis 
met sociale media. Ook deze kanalen staan nog in hun kinderschoe-
nen, aan het begin van hun geschiedenis. Veel gemeenten (en men-
sen) zijn op sociale media nog aan het zoeken hoe ze de kanalen het 
beste kunnen inzetten. Zo zijn wij als stad aan het kijken hoe we ons 
het beste kunnen ontwikkelen.  
 
Mensen willen via sociale media steeds meer met elkaar delen. En de 
behoefte om de beschikking te hebben tot verschillende soorten in-
formatie wordt steeds groter. In Almere hebben we een soortgelijke 
behoefte. We willen kennis en kunde met elkaar delen. We willen niet 
alleen groeien als stad, maar daarnaast ook een voorbeeld zijn voor 
Nederland. We willen op een innovatieve wijze experimenteren om 
een veiliger, leefbaarder, zuiniger en gezonder Almere te creëren. Ik 
geef u drie voorbeelden. 
 
Politieke markt 
Tien jaar geleden hebben we het Almeerse democratisch proces ver-
anderd. De maandelijkse commissie- en raadsvergaderingen hebben 
we vervangen door de wekelijkse Politieke Markt. Een concept dat 
door veel gemeenten is bekeken en door een aantal in enige vorm is 
overgenomen. Maar ook dit concept is door de technologische ontwik-
kelingen verouderd en aan vernieuwing toe.  
 
Want de samenleving verandert. Naast de representatieve democratie 
ontstaat er in de samenleving steeds meer een ‘doe-democratie’. 
Inwoners pakken steeds meer zelf op, zonder te wachten op 
besluitvorming door de lokale politiek. En daar past een andere rol van 
de raad bij. Door bijvoorbeeld het contact tussen raadsleden en 
inwoners te verbeteren, blijft de raad op de hoogte van de 
onderwerpen die er in de stad spelen. Sociale media zijn daarvoor 
uitstekende kanalen. 
 
Internet of things 
Niet alleen mensen kunnen kennis en informatie met elkaar delen, 
ook voorwerpen en objecten kunnen via chips en sensoren met het 
internet verbonden worden en zo met elkaar communiceren. Denk 
aan straatverlichting, alarminstallaties, dijkbewaking en verkeersnavi-
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gatie. Dat heet ‘internet of things’. De verwachting is dat wereldwijd in 
2020 meer dan 50 miljard objecten aan het internet zijn gekoppeld. 
Deze zogenoemde ‘smart products’ worden via het internet aange-
stuurd. Dit is een technologie die wereldwijd economische groei aan-
jaagt en leidt tot extra werkgelegenheid en nieuwe bedrijven in voor-
namelijk de technische bedrijfssectoren en de maakindustrie.  
 
Vanaf oktober 2013 gaat een ict-onderneming zo’n geavanceerd draad-
loos netwerk aanleggen in Almere. Wij zijn dan de eerste gemeente in 
Nederland met een dergelijke digitale infrastructuur. Ook als gemeen-
te kunnen we dit netwerk gebruiken in ons voordeel. Bijna iedereen 
maakt bijvoorbeeld gebruik van navigatie. Deze apparaatjes zenden 
een signaal uit dat wij kunnen opvangen. Zo weten we hoeveel men-
sen zich waar in de stad bevinden en hoe lang zij over een traject 
doen. 
 
Wij gebruiken deze informatie voor inzicht en analyse van verkeers-
stromen. En in de toekomst is het mogelijk dat wij via navigatiesys-
temen weten wie er van plan is om naar Almere te komen. We kun-
nen dan diensten aanbieden, zoals een parkeerplaats ‘bestellen’. Ook 
kunnen we slagbomen, straatlantaarns en bruggen bedienen. Niet als 
doel op zich, maar simpelweg omdat dit het dagelijkse leven en de 
veiligheid in de stad ten goede komt.  
 
Big data 
'Big data' is een term voor verzamelingen van gegevens die zó groot 
zijn dat ze niet meer te beheren zijn met tot nu toe gebruikelijke mid-
delen, zoals conventionele databases. De hoeveelheid data groeit te 
snel, verandert voortdurend en is diffuus en ongestructureerd van 
aard. 
 
In Almere ontwikkelt zich een ecosysteem van bedrijven, onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen die zich bezig houden met big data. Met dit 
project, dat Almere Data Capital heet, verwachten we veel economi-
sche bedrijvigheid en daarmee nieuwe banen te genereren. Dit doen 
we vanuit het Data Value Center, waar zich alle data-activiteiten uit 
Almere en de metropoolregio Amsterdam concentreren. Almere wordt 
zo een (inter)nationaal centrum voor big data.  
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Innoveren om niet achter te raken 
Uiteraard innoveren we niet om het innoveren. Als nieuwe, jonge, 
stad willen we echt de kansen pakken die innovaties ons bieden. Zoals 
de voorbeelden aangeven gaat dat veel verder dan sociale media alleen.  
 
Zelfs in onze stad kunnen we nog veel andere innovatieve stappen 
zetten. De onderzoeken en inhoudelijke hoofdstukken die in dit boek 
zijn opgenomen bieden een prachtig handvat. Ik vind het heel bijzon-
der dat ongeveer 57% van alle gemeenten heeft meegewerkt aan het 
algemene onderzoek en ruim 50% van alle gemeenten aan het onder-
zoek naar raadsgriffies. Dat betekent dat deze onderwerpen leven bin-
nen gemeenten en dat we allemaal aan het kijken zijn hoe we kunnen 
innoveren. 
 
We staan als overheid aan het begin van innovaties als de mogelijkhe-
den op het gebied van monitoring van beschikbare data voor reputa-
tiemanagement, de visuele mogelijkheden die de nieuwe technieken 
ons bieden en de nieuwe (digitale) spelachtige manieren om bewoners 
bij je stad te betrekken (gamification). 
 
Zoals Rijk van Ark vorig jaar op deze plek stelde: “digitale ontwikke-
lingen blijken onvoorspelbaar, maar de slechtste optie is er dus maar 
zo lang mogelijk van weg te blijven”. De uitdaging is om van elkaar te 
leren en niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Daarom vind ik 
het mooi dat dit boek er is en hoop ik dat alle gemeenten er hun (ei-
gen) meerwaarde uit halen. 
 
 
 

Annemarie Jorritsma 
Burgemeester Almere 
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Inleiding 
 
De overheid worstelt. Met bezuinigingen, maar ook met zichzelf. Ge-
meenten zijn bijna voortdurend aan het reorganiseren en “de partici-
patiesamenleving” is nog heel ver weg. Ambtenaren moeten enerzijds 
hun werk steeds efficiënter doen in een continu veranderende organi-
satie en anderzijds wel alles blijven doen wat hun wethouder van hen 
verlangt. Bewoners hebben heel weinig vertrouwen in (lokale) politici 
en willen vaak helemaal niet participeren. Want ach, als je dan een 
keer meedenkt, dan neemt de gemeenteraad toch een ander besluit. 
“Er wordt toch niet naar ons geluisterd”, is een vaak gehoorde uit-
spraak. Juist het gebruik van sociale media zou een rol kunnen spelen 
in het omdraaien van dit gevoel. Zowel intern in organisaties als ex-
tern met bewoners. Maar dan moet er wel wat veranderen. 
 
De één-loketgedachte 
Elf jaar geleden deed ik, in het kader van mijn afstudeerscriptie, mijn 
eerste echte onderzoek. Toen deed ik onderzoek naar de stand van 
zaken rondom de invoering van de één-loketgedachte binnen gemeen-
ten in Nederland. De één-loketgedachte ging uit van een aantal princi-
pes, ik noem er een paar.  
 
Het eerste principe stelde de burger (als klant van de overheid) cen-
traal. De klant moest op één plaats een samenhangend pakket van 
overheidsdiensten op basis van specifieke vraagpatronen kunnen ont-
vangen. Deze gedachte veronderstelde een geïntegreerd aanbod van 
diensten via drie wegen: de fysieke weg (balie op het stadhuis), de 
telefonische weg en de virtuele weg (het internet). 
 
Ook behelsde de één-loketgedachte een verandering in de strategie van 
de organisatie: medewerkers moesten vraaggericht en proactief gaan 
werken in plaats van aanbodgericht en reactief. Men moest de klant 
(de bewoner) daadwerkelijk meer gaan bieden dan hij of zij vraagt. 
Daarnaast moest, voor zover mogelijk, een dienstverlening op transac-
tieniveau worden aangeboden (klaar terwijl u wacht). 
 
Het belangrijkste aspect van het slagen of falen van de één-
loketgedachte zag men echter in de bereidheid om samen te werken. 
Dit betekende een ingrijpende verandering in de cultuur van de orga-
nisatie. De frontoffice was in principe van alle diensten op de hoogte 
en daarom zouden onderverdelingen in afdelingen en/of sectoren van 
minder belang worden. Zonder een dergelijke cultuuromslag was de 
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invoering van de één-loketgedachte, in welke vorm dan ook, gedoemd 
om te mislukken.  
 
Verder was het van groot belang dat iedereen op de hoogte was van het 
waarom van de veranderingen. Medewerkers moesten de mogelijk-
heid krijgen om trainingen te volgen en zich zo in de nieuwe cultuur 
te bekwamen.  
 
Tenslotte was er de verandering van de communicatiesystemen: web-
sites van gemeenten moesten professioneler en interactiever worden 
en de ICT-systemen moesten een grote rol gaan spelen ter ondersteu-
ning van de medewerkers.  
 
Van één-loketgedachte naar sociale media 
U zult begrijpen waar ik naar toe wil. De één-loketgedachte zette al 
ruim tien jaar geleden de bewoner als klant centraal. De gemeente 
discrimineerde niet in kanalen, ze ging er van uit dat de burger elk 
kanaal zou gebruiken. En dat op een vraaggerichte en proactieve ma-
nier. 
 
Dat betekende dat afdelingen moesten samenwerken. Dat we op de 
hoogte zouden zijn van waar we met z’n allen mee bezig waren. Dat 
medewerkers de mogelijkheid zouden krijgen om trainingen te vol-
gen. En dat ICT-systemen een grote rol zouden spelen ter ondersteu-
ning van medewerkers. 
 
Elf jaar later zijn alle punten eigenlijk nog steeds heel actueel. Met de 
komst van sociale media vragen bewoners, meer dan ooit, om een 
vraaggerichte en proactieve gemeente. En niet om een gemeente die 
zegt: “vult u maar even een e-formulier in, want dat is handiger (goed-
koper) voor ons”. Of: “ik begrijp niet zoveel van sociale media, dus we 
doen er maar even niks mee”.  
 
Afdelingen moeten gaan samenwerken. Sociale media zijn geen speel-
tje van de afdeling communicatie, de gehele organisatie moet sociale 
media actief gebruiken. Om bewoners te betrekken bij (nieuw) beleid, 
om te weten wat er speelt en om vragen te beantwoorden. 
 
En ja, daar hebben medewerkers trainingen voor nodig. Trainingen in 
hoe ze met deze nieuwe kanalen om kunnen gaan (lees: moeten 
communiceren met de buitenwereld). En op ICT-gebied? Veel organi-
saties werken nog steeds met zeer verouderde systemen en nog maar 
weinig medewerkers hebben een smartphone ‘van de zaak’. 
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Worsteling 
De overheid is met zichzelf aan het worstelen. Uiteraard, er moet heel 
veel bezuinigd worden. Er moeten keuzes gemaakt worden. Maar 
gemeenten kunnen juist geld besparen als ze bewoners actiever inzet-
ten! Als we naar een participatiesamenleving willen, zullen we de be-
woner meer vertrouwen moeten geven en ook in staat moeten stellen 
om zelf dingen te doen. 
 
Dat betekent een andere rol voor de gemeente, waar veel gemeenten 
nog niet mee om kunnen gaan. Een meer faciliterende en participe-
rende rol. Waarin we de “plan-structuur” loslaten en wat meer “mee-
gaan met de flow”. En dat vergt over het algemeen een iets ander soort 
ambtenaar. 
 
Zoals het ook om een andere manier van communiceren gaat. Sociale 
media bieden ons de kans om zowel in dienstverlening, als in beleid, 
als in onze communicatie met die bewoner een slag te maken. Om nu 
echt die één-loketgedachte in te voeren. Maar dan moeten we sociale 
media niet meer als hobby zien, maar als serieuze praktijk. 
 
De diepte in 
Zowel in het onderzoek, als met de hoofdstukken in dit boek, probeer 
ik dit jaar iets meer de diepte in te gaan. Samen met HowAboutYou 
heb ik de vragenlijst voorzien van iets meer diepte-vragen, waardoor 
we een bredere conclusie kunnen trekken.  
 
De hoofdstukken in dit boek, waarbij de leidraad ‘innovatie’ is, laten 
zien hoe gemeenten nieuwe media professioneler kunnen inzetten. 
Dat gaat van het gebruik van welke app tot democratie 2.0 en van 
scrum tot crowdfunding. 
 
Ik hoop in mijn volgende onderzoek de tendens te zien dat ook andere 
afdelingen sociale media gebruiken. Dat sociale media meer worden 
ingezet voor omgevingsanalyses en beleidsvorming. Dat gemeenten 
beter weten hoe ze beeld en film inzetten, en weten wat nieuw com-
municeren is.  
 
Afijn, ik hoop gewoon dat u iets heeft aan dit boek. 
 
 
David Kok 
Oktober 2013 
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Beschouwing: innovatie en sociaal kapitaal – 
vooruitgang door buiten gebaande kaders te 
treden 
Door: Tony Bosma 
 
“If you change the way you look at things, the things you look at 
change” (Wayne Dyer, psycholoog, 1940). 
 
Als mens zijn we continu op zoek naar vooruitgang. Het is de hou-
ding waarop onze evolutionaire ontwikkeling drijft. Deze attitude 
heeft ons veel gebracht maar indirect ook veel ontnomen. We leven 
immers in een totale ecologische, economische en organisatorische 
disbalans. Een wereld waar systemen, procedures, organisaties en 
overheden leidend zijn geworden boven de menselijke maat. De mens 
in dienst van een systeem, verslaafd aan schijnzekerheden. We lijken 
de menselijke dynamiek van de maatschappij te willen weg organise-
ren omdat we verslaafd zijn geraakt aan controle.  
 
We laten een tijdperk van het individualisme achter ons door een toe-
nemend besef dat we net zo sterk zijn als ons natuurlijke netwerk. We 
zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en bereiken onze doelen 
door ons te organiseren. De oude wereld heeft de oplossingen niet 
voor de zelfgecreëerde problematiek dus zoeken we vanuit onze net-
werken naar de oplossingen. Sociale media faciliteren ons in onze 
gelegenheidsnetwerken, nieuwe technologie biedt de mogelijkheden, 
de vertrouwenscrisis voedt de wens tot radicale vernieuwing en de 
economische en ecologische crises maken de noodzaak tot fundamen-
tele verandering inzichtelijk. Een verandering van tijdgeest is wat we 
nu ervaren.  
 
De nieuwe tijdgeest 
“Nederland bevindt zich momenteel in een overgangssituatie. De cri-
sis is niet van voorbijgaande aard maar vergt structurele hervormin-
gen. De verhouding tussen staat en samenleving zal duurzaam wijzi-
gen. Voorkomen moet worden dat Nederland vastloopt in deze over-
gang. Nederland zal zich op deze vele veranderingen moeten instel-
len”. Zo stelde het jaarverslag van de Raad van State in 2012. In dat-
zelfde jaar kwam ook de Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid 
met een veelzeggende conclusie: “Er is een derde veld ontstaan van 
maatschappelijke initiatieven, waarbij burgers zelf het heft in handen 
nemen”. 
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Het is duidelijk: we bevinden ons in een periode waarin twee tijdsge-
wrichten botsen. Een periode waarin afbreken en opbouwen hand in 
hand gaan. Onze traditionele aannames worden uitgedaagd en steeds 
vaker staat de traditionele rechtvaardiging van het bestaan van institu-
ten, overheden en organisaties onder druk. Nieuwe technologie, 
transparantie en nieuwe waarden en normen reduceren het bestaans-
recht van organisaties en trekken ook het functioneren van overheden 
sterk in twijfel. Maar niet de technologie, de shift van de macht van 
het instituut naar organisatie naar de ‘gelegenheidswij’ of de vorming 
van een betekeniseconomie is de grote verandering. Het veranderende 
bewustzijn over onze Westerse mentaliteit, de houdbaarheid hiervan 
en de oprechtheid is de sleutel die de deur opent tot een nieuwe tijd-
geest. Vanuit onze mentale reset ontstaan nieuwe initiatieven die in de 
vrije kraamkamer, buiten de door regelgeving en procedures verstarde 
organisaties en instituten, zorgen voor de noodzakelijke doorbraken 
en innovaties. 
 
De centrale vraag bij een verandering van tijdgeest is of onze aanna-
mes en oplossingen rondom vooruitgang nog kloppen. We lossen 
niets fundamenteels op door te blijven investeren in efficiency en we 
consumeren ons de crisis niet uit. Teveel investeren we in de oude 
wereld terwijl deze eindig is. Clay Shirky verwoordde dit mooi: ‘Insti-
tutions will try to preserve the problems to which they are the solu-
tion’. Maar het traditionele functioneren van organisaties en overhe-
den staat in een transitie naar een nieuwe tijdgeest onder druk. De 
nieuwe tijdgeest roept om een meer mensgerichte toekomst. Een om-
slag van lineair naar circulair, van bezit naar toegang en van gedachte-
loos consumeren naar betekenisvol creëren. Een toekomst waarin de 
mens in balans leeft met haar leefomgeving en organisaties en over-
heden die werken vanuit dienstbaarheid en toegevoegde waarde. Een 
totale ‘reset’ in de verhouding tussen burger en overheid, markt en 
organisatie, productie, consumptie, distributie en communicatie. Hoe 
kan een overheid bestaansrecht ontlenen met een houding waarin 
radicale verandering wordt vermeden? 
 
“Een maatschappij wordt niet alleen gevormd door wat wij opbouwen 
maar ook door wat wij weigeren af te breken” (bron: aangepast J.C 
Sawhil). 
 
Doorbreek de conditionering 
De grootste uitdaging binnen innovatie in een verandering van tijd-
geest is om je geconditioneerde blik vanuit het verleden te doorbreken. 
Hoe kunnen we immers vooruitgang creëren als we blijven uitgaan 
van onze oude aannames van vooruitgang, organisatie, communicatie 



19 
 

en rol van de overheid? Trek zoveel mogelijk in twijfel en neem niets 
voor waar aan. Niet kijken maar zien en continu bewust zijn van de 
veranderingen en kansen in de directe en indirecte omgeving.  
 
Standaard ziet de mens een veranderlijke omgeving als een bedrei-
ging. We vallen terug in aangeleerd gedrag en dat aangeleerde gedrag 
is gebaseerd op kennis en kunde uit het verleden. En juist dat botst 
met de nieuwe eisen en wensen van de maatschappij. Onze wereld 
breekt open, we ontdoen ons langzaam maar zeker van de dominantie 
van het systeem en instituut. Ze maken plaats voor het netwerk waar 
de ‘gelegenheidswij’ centraal staat. Waarom bestaat er nog geen Kick-
starter of IndieGoGo voor de overheid? Twee platformen die mensen, 
ideeën en kapitaal bij elkaar brengen en innovatie stimuleren vanuit 
behoeften van de maatschappij. Geen werelden die zich kenmerken 
door geslotenheid, patenten of ego. Initiatieven die creativiteit, slag-
kracht, markt en maatschappij samenbrengen rondom ervaren pro-
blematiek.  
 
We moeten de transitie beschouwen als een wereld vol kansen. Dat 
zorgt voor een juiste mindset voor een gemeente die denkt en handelt 
naar mogelijkheden. En die zijn er! Zeker voor de publieke organisa-
ties. Maar om aan te sluiten op de nieuwe tijdgeest moeten we de 
grenzen van onze aannames opzoeken. Het mooiste dat er is. Intelli-
gentie is immers niet het produceren van informatie, het uitvoeren 
van de oude wereld maar het in twijfel trekken daarvan. Toekomstig 
succes en maatschappelijke vooruitgang kan geboekt worden als ge-
meenten het systeem dat de problemen veroorzaakt aanpakken en 
afbreken en niet het oude systeem verbeteren en efficiënter maken. 
Het gaat niet meer om de focus op het veranderen van de regels maar 
om de uitzondering te zijn op de regel. Het gaat er niet om het minder 
slecht te doen maar het gaat erom het alleen maar goed doen. Dit geldt 
in een toenemend verbonden en transparante maatschappij voor iede-
re entiteit.  
 
“Uncertainty is a signpost of possibility.” (bron: Good Life Project). 
 
Netwerken die mensen dienen 
Het toevoegen van complexiteit is onbewust onderdeel geworden van 
onze samenleving. Er zijn zelfs organisaties die hun bestaansrecht 
ontlenen aan de artificiële complexiteit die wij vanuit instituten en 
organisaties continu toevoegen. Zo helpt Sociaal Hospitaal mensen 
die vastlopen in bureaucratie en regelgeving. Ook de overheid heeft 
jarenlang gegrossierd in het toevoegen van complexiteit. Nationaal 
ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt in het jaarverslag 2012 ‘Mijn 
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onbegrijpelijke Overheid’ dat burgers de overheid niet meer begrijpen. 
Het blijkt zelfs nog erger: de overheid begrijpt de burger niet meer.  
Organisaties, instituten en overheden lijken de verbinding met hun 
bestaansrecht, de maatschappij, verloren te zijn. En juist deze verbin-
ding is in de nieuwe tijdgeest essentieel. In het huidige tijdperk zijn 
betekenis en verbinding weer leidend. 
 
De grootste revolutie vindt nu plaats in onze ‘mindset’. Een transitie 
in wat we belangrijk vinden, wie we vertrouwen en wat we waarderen. 
Het is de omslag van mensen die structuren dienen naar netwerken 
die mensen dienen. Een omslag in waardesystemen, samenwerkings-
verbanden en communicatie. Een wereld waarin sociaal kapitaal meer 
dan ooit de kern is. De nieuwe rol van de overheid is het vrijmaken 
van die maatschappelijke energie door creatief te faciliteren en te par-
ticiperen. Dit in plaats van het representeren vanuit beperkende in-
strumenten, hiërarchische modellen en ego. Een innovatief netwerk 
waar burgers adhoc mee kunnen verbinden om doelen te realiseren.  
 
De Troonrede 2013 sprak weer eens over de ‘participatiemaatschappij’ 
en een burger die haar verantwoordelijkheid moet nemen. De verma-
nende verwoording is een uiting van de cultuur binnen publieke or-
ganisaties en geeft wederom de conditionering en afstand aan tussen 
publieke mindset en hedendaagse maatschappij. We zien wel degelijk 
een sterke maatschappelijke tendens waar burgers vanuit eigen kracht 
het initiatief nemen. Het is participatie maar vanuit een andere moti-
vatie. We zoeken maatschappelijk naar het zelf toevoegen van beteke-
nis waarbij we willen werken vanuit eigen kracht. In deze nieuwe 
tijdgeest gaat het niet om een participatiesamenleving die van bovenaf 
wordt opgelegd. We willen niet door de overheid als kinderen behan-
delt worden. Het gaat om een overheid die haar dienstbaarheid toont 
en aanhaakt op maatschappelijke initiatieven. Dit is fundamenteel 
anders dan het opleggen van een participatiesamenleving vanuit kos-
tenbesparing en om eigen bestaansrecht in stand te houden. We zoe-
ken een overheid die zichzelf overbodig maakt door mensen beter te 
faciliteren.  
 
De nieuwe tijdgeest legt de focus weer terug bij de menselijke maat 
waarin begrippen als flexibiliteit, dichtbij, klein, persoonlijk in plaats 
van gepersonaliseerd en balans leidend zijn. In de nieuwe tijdgeest 
draait het immers niet meer om individuele macht maar gaat het om 
gebundelde kracht. Het ego wordt eco.  
 
“In the end, it’s important to remember that we cannot become what 
we need to be, by remaining what we are” (bron: Max DePree). 
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De ophemeling van nieuwe media en technologie 
Binnen communicatie zien we de democratisering van kennis en 
kunde. Sociale media leggen verbindingen tussen gelijkgestemden en 
anders denkenden inspireren elkaar. We creëren een wereld waarin de 
slimste persoon in de kamer, de kamer zelf is. Iedereen is bereikbaar 
en een ongelimiteerde virtuele wereld van creativiteit is voor iedereen 
toegankelijk. We laten de fysieke wereld versmelten met de virtuele 
wereld waardoor er hele nieuwe dimensies ontstaan. Liegen kunnen 
we zo meteen niet meer en we printen onze eigen producten. Techno-
logie wijst ons erop dat we ziek worden en we hebben iedere gewenste 
informatie of vraag via het web of realtime-expert direct beschikbaar. 
We prikken feilloos de droombeelden door in reclame of de leugens 
uit de politiek. We worden niet meer lastig gevallen met desinformatie 
en iedereen kan zijn mening uiten en doet dat dan ook. Onze mooie 
levens delen we met elkaar via sociale netwerken en aandoeningen 
bespreken we online en nog voordat een arts een oordeel heeft kun-
nen vellen, kennen we het medicijn. Anno 2013 zijn we als modern 
Westers mens versmolten met technologie. We gaan een emotionele 
binding aan met de technologie die we gebruiken. Van soldaten die 
zich emotioneel verbonden voelen met hun robots voor oorlogsvoe-
ring tot aan de gewone burger met zijn smartphone als meest dwin-
gend bezit. 
 
De toekomst is nog veel exponentiëler en technologie lijkt al onze 
problemen op te lossen. Technologie lijkt al onze problemen op te 
lossen maar het tegenovergestelde is ook waar. Technologie reduceert 
sneller het bestaansrecht van organisaties en instituten. We kicken af 
van het massamedia tijdperk en schieten volledig door in de mogelijk-
heden van nieuwe media. Het is een compliment geworden als ie-
mand meer aandacht heeft voor jou dan voor zijn smartphone. Het is 
eenvoudiger om contact te leggen met iemand aan de andere kant van 
de wereld dan aan de andere kant van de tafel. We zijn drukker met 
het vastleggen van onze belevenissen via smartphones om met zoveel 
mogelijk anderen te delen, dan dat we genieten van de belevenissen 
zelf. Een vermeerderd gebruik van Facebook, voor steeds meer men-
sen ‘Fakebook’, heeft tot gevolg een verminderd gevoel van welzijn. 
Onze eenzaamheidsgevoelens nemen toe als we het platform inten-
siever gebruiken. Tegenover de sterke trend van sociale media en 
technologisering staat de tegentrend: contra digitaal. We gaan op zoek 
naar de meer menselijke toepassing van technologie.  
 
“Attention is the rarest and purest form of generosity.” (bron: Simone 
Weil). 
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We bevinden ons in de communicatiewereld ook in een omslagsitua-
tie. We nemen afscheid van een tijdperk van massamedia en het ge-
dachteloos consumeren. En we betreden het tijdperk van contextuele 
informatie die uiteindelijk pre-time wordt geleverd: een wereld waarin 
de technologie eerder dingen over ons weet dan wij zelf. 
 
We leven ons leven tegenwoordig via het scherm en zien de fysieke 
wereld als een noodzakelijk kwaad. Onze peers (directe vrienden en 
bekenden) en technologie zijn onze ogen, oren en hersenen gewor-
den. De traditionele autoriteit legt het af tegen ons vriendennetwerk 
en de reputatie-economie maakt dat we elkaar vanaf de bank real time 
beoordelen. Het is ook een kant van sociale media en nieuwe techno-
logie. De digitale wereld is nu al versmolten met de fysieke wereld en 
wij mensen zijn nu al cyborgs. Immers, ons geheugen en rekenkracht 
bevinden zich in de apparaten buiten ons waarmee we steeds meer 
voldoen aan de ruime definitie van de cyborg.  
 
De uitdaging is om je als publieke organisatie niet te verliezen in de 
waan van de dag. Een waan van de dag die gedomineerd wordt door 
een massale groepshijgerigheid en gepercipieerde utopie rondom de 
mogelijkheden van nieuwe media en technologie. Deze ultieme posi-
tiviteit geldt alleen als we al die nieuwe mogelijkheden toepassen van-
uit de nieuwe tijdgeest. Als we de mogelijkheden toepassen vanuit de 
traditionele, en in ons DNA vastgelegde dominante denken, tijdgeest 
van ego, wij versus zij, macht, hiërarchie, groei, sneller, efficiënter, 
dan slaan we de doodlopende weg in. Het gaat er om als overheidsin-
stantie nieuwe media en sociaal kapitaal in te zetten vanuit de nieuwe 
toekomstige functie van de overheid. De functie van dienstbaar ver-
binder en participant binnen ad hoc netwerken. Gebruik de mogelijk-
heden van nieuwe technologie samen met het veranderd gedrag van 
mensen in een nieuwe tijdgeest om je eigen positie te herzien. Met 
deze langtermijnvisie en deze houding verbind je je op de korte ter-
mijn met een maatschappij in transitie. 
 
Innovatie; vermijd het verleden 
Het platgetreden begrip ‘innovatie’ wordt al jarenlang misbruikt. 
Overheden blijken ‘innovatie’ te gebruiken om het verleden efficiënter 
te maken. Overheden mogen niet falen of spelen met schaars pu-
blieksgeld. Dat is maatschappelijk gezien uit den boze. We hebben 
onszelf geconditioneerd dat overheden geen risico’s mogen nemen. 
Het ontbreekt overheden veelal aan innovatieve geesten waardoor de 
publieke instituten volgzame entiteiten worden die iedere vorm van 
daadwerkelijke vernieuwing vermijden. Overheden manoeuvreren 
zich zo in een schijnbare luwte en beschermen de ego’s in de politiek.  
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Maar wat is nu pas echt onbetaalbaar? Waar hebben geldpersen, cen-
trale banken en wereldleiders geen oplossing meer voor? Echt onbe-
taalbaar is een samenleving die faalt. Overheden hebben hier een sterk 
faciliterende rol. Het is tijd dat publieke organisaties radicaal vernieu-
wen en het voortouw nemen. Innovatie moet in de publieke sector 
gaan over het doorbreken van ingesleten aannames en gedrag. Over-
heden hebben nu meer dan ooit de mogelijkheid om het verschil te 
maken en om weer te verbinden met de maatschappij.  
 
In de nieuwe tijdgeest gaat het om de menselijke essentie en over de 
relatie. De vraag is in hoeverre sterk geminimaliseerde publieke in-
stanties is staat zijn om hun beloftes te overtreffen. Centrale vraag is 
dan misschien ook wel: wat is de toekomstige belofte die de overheid 
aan haar burgers maakt? 
 
Overheidsinstanties moeten langzaam maar zeker afscheid nemen 
van hun monopolistische houding en het gedrag waarbij de burger 
geen andere keuze heeft. In een wereld van vergaande technologise-
ring, ontsystematisering (mens leidend aan proces en procedure) ver-
sterkt door de democratisering van kennis en kunde zal de uniciteit 
van de overheid fundamenteel wijzigen van representeren naar facili-
teren. We laten de wereld van schaarse toegang tot informatie defini-
tief achter ons. Met de ontwikkeling naar netwerken die mensen die-
nen is de overheidsfunctie vergaand gedigitaliseerd en geminimali-
seerd. Alle innovaties die hierop voortborduren, vormen een overheid 
die voorsorteert op een radicaal nieuwe toekomst.  
 
“Progress is impossible without change, those who cannot change 
their minds cannot change anything” (bron: George Bernard Shaw). 
 
 
De starre collectiviteit is niet langer de dominante leefomgeving van 
het individu. Netwerken vormen zich rondom mensen op basis van 
ad-hoc gelegenheden. De maatschappij vormt zich weer naar zelfor-
ganiserende dwarsverbindingen die zich niet meer laten beperken 
door regels en procedures uit een industrieel tijdperk en gedachte-
goed. Hoera, de menselijke maat keert terug en niet langer zullen we 
ons beperken door de systemen die we zelf hebben gebouwd en be-
dacht. We creëren een wereld die uiteindelijk slimmer en flexibeler is 
dan wijzelf. De informatievoorziening maakt plaats voor de creatieve 
ambtenaar.  
 
Het sociaal kapitaal kenmerkt zich door elementen als wederkerig-
heid, vertrouwen, netwerken en nieuwe waardesystemen. De heden-
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daagse mentale revolutie wordt uitgedrukt door een veranderend ver-
trouwen in alles wat klein en dichtbij is. Dit vraagt om een overheid 
die onderdeel mag zijn van het netwerk van haar burgers. Deze veran-
derende mindset zien we nu al overal in de maatschappij. We gedogen 
het systeem maar ondertussen zoeken burgers naar wegen om het 
anders en beter te doen. We bouwen nieuwe systemen die de bestaan-
de uiteindelijk overbodig maken. De publieke instanties moeten hier-
op inhaken. 
 
Innoveren door de zoektocht naar alternatieven 
Overheidsinstanties zoals gemeenten hebben moeite met innovatie. 
Men ziet zichzelf als uitvoerend orgaan dat vanuit Den Haag continu 
wordt volgepropt met beleid om uit te voeren. De waan van de dag 
regeert en de uitvoerende instanties komen onvoldoende toe aan de 
noodzakelijke en maatschappelijk gewenste vernieuwing.  
 
Tijden van transitie kenmerken zich door het schuiven van machts-
verhoudingen en waardesystemen, het herdefiniëren van waarden en 
normen en het gezamenlijk oprekken en zoeken naar de uitersten van 
regels en procedures. Het is een tijdperk waarin innovatie floreert 
omdat mensen actief op zoek gaan naar alternatieven voor een manier 
van leven die haar langste tijd heeft gehad. Jarenlang ongelimiteerd 
oogsten maakt plaats voor gericht zaaien. De maatschappelijke zoek-
tocht naar vooruitgang is gestart met het in twijfel trekken van de ou-
de definitie van het begrip ‘overheid’. De echte vooruitgang creëren we 
namelijk niet als we uitgaan van onze traditionele aannames van de 
maatschappij.  
 
Publieke organisaties zien allemaal de uitdaging van de maatschappij 
in transitie. Een maatschappij waarin de wensen en eisen van de bur-
ger snel toenemen en waarin er sprake moet zijn van een gelijkwaar-
dige relatie. We zien de herdefinitie van autoriteit waar publieke in-
stanties niet meer traditionele autoriteit ontlenen uit hun verleden. 
We zien een maatschappij die transparantie als randvoorwaarde be-
schouwt en middelmatige dienstverlening radicaal afstraft. De burger 
wil als gelijkwaardige worden gezien, behandeld en betrokken. 
 
“Een vogel geboren in een kooi zal denken dat vliegen een ziekte is” 
(bron: aangepast Alejandro Jodorowsky). 
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Gemeenten: breng sociale media de hobby 
voorbij 
Door: Ewoud de Voogd en David Kok 
 
In de zomer van 2013 is voor de derde keer onderzocht hoe gemeen-
ten in Nederland sociale media gebruiken. De titel van het eerste on-
derzoek vatte de opgave in 2011 mooi samen: “alleen aanwezig zijn op 
sociale media is niet genoeg”. Oftewel: alleen een nieuw communica-
tiekanaal openen is niet voldoende, je moet er ook iets mee doen. Lukt 
dat gemeenten in 2013? Luistert men nu ook naar de gesprekken op 
online media? Gaat de gemeente zelfs de dialoog aan? Of is het nog 
steeds het feestje van de afdeling Communicatie?  
 
Sociale media zijn nu echt geland bij gemeenten 
Het onderzoek bevatte dit jaar 18 vragen over hoe gemeenten sociale 
media inzetten. Dit jaar zijn accenten gezet bij de daadwerkelijke inzet 
van sociale media en de organisatie daarvan. Gemeenten konden 
zichzelf cijfers geven op een schaal van 1 tot 10. 238 gemeenten (58,3 
procent) vulden de vragenlijst in. Het onderzoek is dit keer samen met 
GemeenteBuzz.nl uitgevoerd. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten sociale media steeds meer 
inzetten. Vrijwel alle gemeenten hebben een Twitteraccount: 96 pro-
cent. In 2011 was dat nog 73 procent. Facebook wordt steeds meer 
ingezet: van 20 procent in 2011 naar 72 procent in 2013. Ook vrijwel 
alle andere sociale media worden meer ingezet. 
 

 Twit-
ter 

Face-
book 

Lin-
kedIn 

You 
tube 

Hyve
s 

Goog-
le+ 

Pinte-
rest 

Ander 

2013 96% 72% 53% 54% - 9% 13% 13% 
2012 93% 52% 47% 61% 10% 6% 5% - 
2011 73% 20% 32% 36% 18% - - - 

Tabel 1: percentage gebruik sociale media kanalen door gemeenten 

 
Gemeenten bevestigen dit beeld: 96 procent geeft aan dat ze in verge-
lijking met vorig jaar meer gebruik zijn gaan maken van sociale me-
dia. En 97 procent van de gemeenten heeft de verwachting dat in 2014 
nog meer te doen.  
 
Gemeenten geven zichzelf een 6,3 voor hun gebruik van sociale me-
dia. De meeste gemeenten (37 procent) geven zichzelf een 7. 
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Van aanwezig zijn en zenden naar luisteren en webcare 
Uit het onderzoek blijkt dat de manier waarop gemeenten sociale me-
dia inzetten, verandert. De afgelopen jaren was ‘aanwezig zijn’ op de 
meest gebruikte sociale media van belang, zie de statistieken hierbo-
ven. Ook experimenteerden gemeenten met nieuwe sociale media. In 
de praktijk was en is dat vooral om te ‘zenden’. In 2013 zetten ge-
meenten sociale media steeds meer in voor de dienstverlening. Ze 
beantwoorden vragen en nemen klachten, meldingen en signalen aan 
(‘webcare’). Gemeenten grijpen de kansen nog niet. De kansen voor 
het bestuur, namelijk reputatiemanagement op bestuurders en poli-
tieke dossiers en belangrijker, de kansen voor burger en belangheb-
benden, namelijk participatie en co-creatie. Crisiscommunicatie blijkt 
hier (in theorie, want gelukkig niet dagelijkse praktijk) de uitzonde-
ring op de regel. 
 
Gemeenten zetten naast de andere communicatiekanalen sociale me-
dia in voor het zenden van boodschappen. Dit is de belangrijkste toe-
passing van sociale media voor gemeenten. Gemeenten geven zichzelf 
hiervoor namelijk het hoogste cijfer: een 8,2. Opvallend is dat menin-
gen en berichten van individuele ambtenaren (2,2) en van het bestuur 
(3,5) zeer beperkt via de sociale media worden gedeeld.  
 
Gemeenten geven aan steeds beter te luisteren naar gesprekken en 
berichten op online media. Het luisteren naar vragen van burgers 
(7,6) en signalen die burgers afgeven (7,1) scoren het hoogst. Gemeen-
ten maken beperkt analyses van de berichten op online media voor 
bijvoorbeeld reputatiemanagement (5,7). Ook zijn de berichten op 
online media zeer beperkt input voor beleidsvorming (5,0). 
 
Gemeenten beantwoorden wel steeds meer de vragen die ze middels 
sociale media gesteld krijgen (7,2). Sociale media worden echter nog 
weinig gebruikt voor interactie. Gemeenten scoren zichzelf laag op het 
aangaan van discussies op online media (4,9), het inzetten van sociale 
media bij beleidsparticipatie (4,9) en co-creatie (4,1). 
 
Gemeenten geven aan vooral in crisissituaties van sociale media ge-
bruik te (kunnen) maken. Dat is dan voor crisiscommunicatie (8,1) en 
voor het maken van omgevingsanalyses (7,8).  
 
Sociale media zijn van iedereen maar in de praktijk vooral van de afde-
ling Communicatie 
Ook dit jaar blijkt uit de cijfers dat de afdeling Communicatie de socia-
le media voor de gemeente beheert. Dat blijkt uit het gebruik, maar 
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ook uit de plaats waar het eigenaarschap is belegd. Op de vraag wie 
sociale media gebruiken in de organisatie scoort de afdeling Commu-
nicatie een 8,3. Alleen individuele raadsleden komen in de buurt met 
een 6,8.  
 
Van alle respondenten geeft 73 procent aan dat de afdeling Communi-
catie primair verantwoordelijk is voor het beheer van sociale media, 77 
procent geeft aan dat deze afdeling verantwoordelijk is voor webcare 
en 79 procent geeft aan dat de beschikbare middelen voor sociale me-
dia opgenomen zijn in de begroting van communicatie. Het is bij 18 
procent van de gemeenten nog incidenteel budget. Tenslotte geeft 56 
procent aan dat het gebruik van sociale media onderdeel is van de 
communicatiestrategie. Een derde van de gemeenten heeft overigens 
een aparte strategie voor sociale media. 
 
Het KlantContactCentrum (3,5), de raadsgriffie (3,4) en het manage-
ment of de directie (3,3) gebruiken sociale media het minst. Vooral 
over het management maken de respondenten veel opmerkingen. Eén 
van de respondenten plaatste de volgende opmerkingen bij de resulta-
ten: “in het overtuigen van het management zit de grootste uitdaging. 
Ze moeten sociale media gaan zien als kans in plaats van extra werk. 
Ze snappen het eigenlijk niet zo goed”. Een andere respondent: “de 
grootste frustratie is het absolute gebrek aan belangstelling / urgentie 
bij bestuur, directie en management. ‘Geen prioriteit’ is de boodschap 
die we voortdurend krijgen”.  
 
Het lage gebruik door het KlantContactCentrum (KCC) is tevens op-
vallend. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 70 procent van de vra-
gen die via sociale media worden gesteld, eenvoudige dienstverle-
ningsvragen en meldingen over de openbare ruimte betreft. Dat zijn 
typisch klantcontacten die juist een KCC efficiënt kan afhandelen en 
niet bij een afdeling Communicatie thuis horen. Bij 77 procent van de 
gemeenten beantwoordt de afdeling Communicatie die vragen die via 
sociale media binnenkomen. Bij 19 procent van de gemeenten zijn 
sociale media onderdeel van de dienstverleningsambities. Het geringe 
aantal vragen, klachten en meldingen dat nu nog binnenkomt, is wel-
licht een deel van de verklaring voor de opvallend kleine rol voor het 
KCC. Er is letterlijk en figuurlijk nog te weinig vraag. 
 
Worden sociale media al ingezet in andere domeinen van de gemeen-
telijke organisatie? Bijna 60 procent van de respondenten geeft aan 
dat de afdeling Verkeer & Infrastructuur gebruik maakt van sociale 
media. Bij 55 procent doet de afdeling Openbare Orde & Veiligheid 
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dat, en bij 54 procent doet de afdeling Openbare Ruimte & Groen dat. 
Dit lijken de afdelingen te zijn waarover de gemeenten veel vragen 
krijgen, en waarover gemeenten dus moeten communiceren. Bij spe-
cifieke projecten in de gemeenten gebruikt 52 procent van de gemeen-
ten sociale media. 
 

Domein Zet sociale media in 
Verkeer & Infrastructuur 59,52% 
Openbare Orde & Veiligheid 54,76% 
Openbare Ruimte & Groen 53,81% 
Gemeenteraad 52,86% 
Besluitvorming 47,62% 
Sport & Recreatie 47,14% 
Wonen 40,48% 
Economische Zaken 38,10% 
Jeugdbeleid 33,33% 
Cultuur 33,33% 
Milieu 32,86% 
Zorg & Welzijn 28,10% 
Werk & Inkomen 21,90% 
Onderwijs 20,95% 

Tabel 2: percentage gebruik sociale media door verschillende domeinen 

 
Het sociale domein, waar de laagdrempelige interactie met bewoners 
via sociale media een voordeel kan bieden, komt juist als domein naar 
voren waar nog heel weinig gebruik wordt gemaakt van sociale media. 
De afdelingen Onderwijs (21 procent), Werk & Inkomen (22 procent) 
en Zorg & Welzijn (28 procent) gebruiken sociale media het minste.  
 
Opvallend is dat vooral de harde sector en het bestuurlijke proces ge-
bruik maken van sociale media. 
 
En dat maakt het pakken van de kansen die sociale media de gemeen-
schap bieden lastig  
Tot zover de inzichten die uit het onderzoek volgen. Waar brengt ons 
dat in de praktijk? Sociale media zijn er en lijken te blijven. De ge-
meente en vooral de afdeling Communicatie omarmt ze en gebruikt 
ze. En daar zit een opwaartse beweging in. Zo zijn sociale media on-
derdeel van de communicatie-, crisiscommunicatie- en zelfs de dienst-
verleningsstrategieën.  
 
Maar het lijkt en blijkt lastig om sociale media breder en dieper in de 
organisatie in te bedden. Sociale media kunnen bijvoorbeeld ook in 
het sociaal domein worden ingezet. En naast ‘zenden’, ‘luisteren’ en 
‘webcare’ kunnen ook omgevingsanalyses, dialoog, participatie en co-
creatie met sociale media worden gefaciliteerd. Gemeenten zijn de 
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basis op orde aan het brengen, maar dat is momenteel wel een wat 
smalle basis. 
 
Gemeenten zouden het brede en diepe gebruik van sociale media 
belangrijker moeten vinden. We zien de ontwikkelingen in het ge-
bruik van sociale media, zoals Haren, Harlem Shakes, Sneeuwballen-
gevechten, zie hierover het vervolg van deze publicatie. Wat lijkt de 
opgave te zijn? Het is goed om te beseffen dat het beeld wellicht iets 
rooskleuriger is dan de praktijk, omdat vooral medewerkers van de 
afdeling Communicatie de cijfers hebben gegeven. Drie overwegin-
gen. 
 
1. Breng sociale media de hobby voorbij 
Nu lijken de sociale media voor de ingewijde buitenstaander een hob-
by van de afdeling Communicatie. Vaak is een enthousiaste collega de 
motor achter de inzet van sociale media door de gemeenten. Van 
daaruit lukt het om het beleid te formuleren en om proeven te starten. 
Maar het is zelden een overtuigende beweging in de hele organisatie, 
of zelfs van de een afdeling Communicatie. Het blijft wat hangen in 
het openen van sociale media accounts (of zelfs een wildgroei daarin), 
veel zenden, zoektochten naar gratis en betaalde tools en ‘Twitter-
cursussen’. En begrijp ons niet verkeerd, deze zijn zeker allemaal 
nodig in deze fase van de inzet van nieuwe technologieën en verande-
rend gedrag, zoals nu met sociale media gebeurd.  
 
Er is echter meer nodig om de kansen te benutten bij een terugtrek-
kende overheid en het beroep op zelfredzaamheid, om aansluiting te 
vinden bij de zelforganiserende buurt, om deel te blijven uitmaken 
van de ‘participatiesamenleving’. Gemeenten moeten op de inzet van 
sociale media de beweging maken van zenden, via luisteren (en web-
care) naar duiden en handelen en daarnaast het faciliteren van de dia-
loog. Het accent moet verschuiven ‘van hippe tooltjes en techniekjes’ 
naar sociale media als een zeer belangrijk organisatie breed middel 
om efficiënt aan te sluiten bij wat er in de gemeenschap speelt. En dat 
zal ook de rol van de nieuwe beroepsgroep van sociale media adviseurs 
veranderen: van gids in nieuwe middelen (techniek en inhoud) naar 
veranderkundige die de organisatie op sleeptouw neemt (proces en 
gedrag). 
 
2. Na luisteren nu ook duiden en doen 
De eerste vijftig gemeenten brengen ondertussen de dialoog op online 
media in kaart met slimme tools. Zij worden professioneler en dat 
helpt om de dialoog te duiden. Maar met krachtige grafieken en een 
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volledige ‘timeline’ alleen ben je er nog niet. De toegevoegde waarde 
ontstaat juist wanneer je in de echte situatie (bestuurscrisis, incident, 
belangrijk nieuw beleid) kunt anticiperen op de feiten en vragen. Als 
je weet wat het ‘beeld buiten’ is en ‘hoe het er buiten uit ziet’, dan kun 
je vervolgens directeur, bestuurder of crisismanager adviseren wat hij 
moet doen. Een dergelijke aanpak heet bij crisissituaties een ‘omge-
vingsanalyse’.  
 
Keesjan Steverink van de Veiligheidsregio Utrecht zet dat nog een 
tandje scherper neer. Hij roept zijn collega’s omgevingsanalisten op 
niet alleen in het geval van een echte crisis dit soort analyses te ma-
ken. Keesjan ziet ‘elke dag een crisis’. Zoals op reputatie van de orga-
nisatie en de bestuurders, voor effectief beleid, bij incidenten en na-
tuurlijk ook bij crisissituaties. Er doen zich dagelijks situaties voor 
waarbij een omgevingsbeeld, vooral gebaseerd op online media, helpt 
om te sturen. 
 
En dat is een uitdaging op zich. Het lijkt voor de hand te liggen om 
deze taak bij communicatieadviseurs onder te brengen. Maar dat 
vraagt wel om 24/7 een vinger aan de pols te houden. Dat is voor de 
meeste afdelingen Communicatie al lastig en in het bijzonder voor 
kleine gemeenten. Een deel van de oplossing ligt bijvoorbeeld in pools 
van communicatieadviseurs die in regionaal verband opereren, vanuit 
de veiligheidsregio. En ook de politie zet zogenaamde ‘realtime-
intelligence-centers’ neer, maar die kijken wel vanuit een ander per-
spectief. Het is nog een hele uitdaging om in deze ketens een robuust 
proces te organiseren. 
 
Een andere uitdaging is dat de rolinvulling van de communicatieadvi-
seur lijkt te verschuiven naar omgevingsanalist voor bestuurders, pro-
cessen van de gemeenten, projecten, incidenten en crisissituaties. De 
praktijk laat al zien dat dit een waarschijnlijke beweging is, maar dat 
dat gegeven de huidige druk op de middelen om keuzes van de afde-
ling Communicatie vraagt. Blijft een senior communicatieadviseur 
tweets over dienstverlening beantwoorden, of gaat hij/zij een andere 
rol pakken? 
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3. Management als belangrijke, ontbrekende randvoorwaarde 
Tot slot biedt het onderzoek het inzicht dat slechts een derde van de 
managers online media gebruiken. De opgave is nu om sociale media 
naar de andere afdelingen te brengen. En daar is het management wel 
voor nodig. Wachten op het initiatief vanuit de lijn van een vak afde-
ling kan nog even, maar de omgeving en gemeenschap wachten daar 
niet lang meer op.  
 
Zeker voor kleine gemeenten is de verbinding met de partners, zoals 
de veiligheidsketen (politie en veiligheidsregio) en de groter en kleine-
re buurgemeenten cruciaal. Kennis en capaciteit zijn beperkt aanwe-
zig en het vermogen om dit te keren is te klein om aan te sluiten bij 
het gebruik van sociale media door de gemeenschap. Het manage-
ment en bestuur hebben hier een verbindende opgave. 
 
Voordat het zo ver is, moedigen wij aan om vooral te oefenen met 
online media. Nu accepteert de gemeenschap dat nog. Het maken van 
fouten hoort daarbij (leergeld). Wij roepen het management op om 
ruimte te creëren voor deze oefening met (beperkte) middelen en vei-
ligheid.  
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Op zoek naar de rol van de raadsgriffie 
Door: Simone van den Hurk en David Kok 
 
Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat 
raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag is of 
raadsgriffies ook gebruik maken van sociale media. En op welke ma-
nier? Doen ze dat ter ondersteuning van deze raadsleden? Of om 
agenda’s van vergaderingen te delen? Om hele verslagen van vergade-
ringen te delen? Daarom dit onderzoek naar het gebruik van sociale 
media door raadsgriffies. 
 
De vragenlijst is uitgezet bij alle raadsgriffies van gemeenten (408) in 
de maanden juli en augustus 2013. Uiteindelijk hebben 233 raadsgrif-
fies de vragenlijst ingevuld (57 procent). Van hen maakt precies de 
helft gebruik van sociale media en de andere helft niet. 
 
Voorzichtig begin 
Raadsgriffies die al gebruik maken van sociale media, gebruiken voor-
al Twitter (58 procent) en Facebook (17 procent). LinkedIn maakt de 
top drie compleet (12 procent). Van de respondenten geeft 61 procent 
aan in 2013 meer gebruik te zijn gaan maken van sociale media ten 
opzichte van 2012. De overige respondenten geven aan dat dit gelijk is 
gebleven. Een overgrote meerderheid van 83 procent verwacht echter 
komend jaar meer gebruik te gaan maken van sociale media. 
 
Iets meer dan de helft van de respondenten (52 procent) geeft aan nog 
geen strategie of visie te hebben voor het gebruik van sociale media. 
Ongeveer een kwart heeft er wel één en een kwart werkt er aan. 
 
Twitter wordt vooral ingezet om de agenda van de raadsvergadering te 
verspreiden en te volgen wat raadsleden en bewoners online zeggen. 
Twitter wordt het minst gebruikt om discussies aan te gaan en voor 
meningsvorming. Van de raadsgriffies die Facebook gebruiken, geeft 
22 procent aan hier de agenda van de raadsvergadering te verspreiden. 
 
Raadsgriffies beginnen dus duidelijk voorzichtig te werken met sociale 
media. Vooral Twitter wordt ingezet om bedachtzaam informatie te 
zenden en te volgen wat er online gebeurt. Raadsgriffies hebben dan 
ook wel een idee hoeveel raadsleden bijvoorbeeld actief zijn op Twit-
ter, maar meer dan de helft weet niet hoeveel raadsleden actief zijn op 
Facebook of LinkedIn. 
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Figuur 1: waarvoor gebruikt u Twitter 

 
PvdA meest actief op sociale media 
Aan de raadsgriffies is ook gevraagd welke politieke partijen, in hun 
ogen, het meest actief zijn op sociale media. De PvdA (18 procent), 
lokale partijen (17 procent) en de VVD (16 procent) scoren het hoogst. 
Volgens 62 procent van de raadsgriffies zijn raadsleden in 2013 meer 
van sociale media gebruik gaan maken ten opzichte van 2012. Volgens 
35 procent is het gebruik gelijk gebleven. Ook denkt een ruime meer-
derheid (84 procent) dat raadsleden volgend jaar nog meer gebruik 
zullen gaan maken van deze kanalen. 
 
Helft van de raadsgriffies wil sociale media inzetten bij verkiezingen 
In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarom is de 
raadsgriffies gevraagd of ze denken sociale media hiervoor in te gaan 
zetten. Bijna de helft van de raadsgriffies (49 procent) is dit van plan, 
ongeveer een derde (30 procent) heeft er nog niet over nagedacht. 
 
Op de vraag welke kanalen ze hierbij denken te gaan gebruiken is het 
antwoord duidelijk: Twitter en Facebook. 
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Veel raadsgriffies zien nog geen meerwaarde in sociale media 
Van de 118 raadsgriffiers die nog geen gebruik maken van sociale me-
dia, geeft 60 procent aan dit in de toekomst wel te willen gaan doen. 
Twitter en Facebook zijn dan de eerste kanalen waar men aan denkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: van welke sociale media zou u gebruik willen maken 

 
Uit het antwoord op de vraag met welk doel deze raadsgriffies hun 
sociale media kanalen zouden willen inzetten, blijkt waarschijnlijk 
waarom ze nog geen gebruik maken van sociale media: gemiddeld 
vindt 50 procent de sociale media kanalen niet geschikt voor de hier-
onder aangegeven doeleinden. Ze vinden de kanalen vooral niet ge-
schikt om live verslag te doen van de raadsvergadering (68 procent), 
discussies aan te gaan met bewoners (63 procent), het verslag van 
raadsvergaderingen te verspreiden (59%) en vragen te beantwoorden 
(57 procent). Ze zien vooral kansen in het volgen van wat raadsleden 
(61 procent) en bewoners (58 procent) online zeggen en het versprei-
den van de agenda van de raadsvergadering (49 procent). Vooral Lin-
kedIn zien raadsgriffies niet als geschikt kanaal om te communiceren. 
 

 Twitter Facebook LinkedIn Niet 
Vragen beantwoorden van bewoners  23% 17% 2% 57% 
Discussie aangaan met bewoners 13% 23% 3% 63% 
Meningsvorming omtrent beleid 20% 19% 5% 55% 
Verspreiden verslag raadsvergadering 34% 7% 0% 59% 
Verspreiden agenda raadsvergadering 49% 13% 0% 39% 
Live verslag doen van raadsvergadering 26% 5% 0% 68% 
Volgen wat raadsleden online zeggen 61% 6% 1% 31% 
Volgen wat bewoners online zeggen 58% 17% 2% 23% 

Gemiddeld 36% 13% 2% 49% 
Tabel 3: welke sociale media kanalen zou de raadsgriffie inzetten 
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Op de vraag waarom ze nog geen gebruik maken van sociale media, 
antwoorden de meeste respondenten dat het vooral een kwestie is van 
capaciteitsgebrek en prioriteit. Ook geven zij aan dat het gebruik van 
sociale media bij de raadsleden zelf ligt of dat de raad hier niet voor 
open staat. In veel gemeenten communiceert daarnaast de afdeling 
communicatie al via sociale media, ook voor de raadsgriffie. Toch zijn 
er ook nog veel gemeenten waar de griffier zelf nog geen meerwaarde 
ziet in het gebruik van deze kanalen. 
 
Conclusie 
De helft van de raadsgriffies in Nederland is zich voorzichtig aan het 
begeven op de sociale media. De andere helft doet dit niet uit capaci-
teitsgebrek of een gebrek aan geloof in deze kanalen. Ook zien we hier 
dat raadsgriffiers onvoldoende inzicht hebben in wat er op communi-
catiegebied gebeurt. Dit blijkt uit de volgende citaten: 
 
“Mogelijk waaien deze media ook weer over” 
“Het zijn geen middelen om op een voldoende niveau te communice-
ren” 
“De Griffie moet alleen via officiële kanalen communiceren.”  
“Sociale Media is voor bestuurders en raadsleden” 
 
De vraag staat natuurlijk waarover de raadsgriffie zou kunnen of moe-
ten berichten. Uiteraard is de meest genoemde optie de agenda van de 
raadsvergadering. Toch kan er, gelet op de verkiezingen, via sociale 
media aandacht zijn voor het objectief communiceren van informatie 
omtrent de verkiezingen. Juist hier kan de raadsgriffie een onpartijdi-
ge partij zijn. 
 
Het is opvallend dat raadsgriffies Twitter als het meest geschikte ka-
naal zien om met burgers te communiceren. Dit blijkt uit de resulta-
ten van zowel de raadsgriffies die wel gebruik maken van sociale me-
dia als de raadsgriffies die geen gebruik maken van sociale media. Dit 
is opvallend omdat Facebook (7,9 miljoen) aanzienlijk meer gebrui-
kers heeft dan Twitter (3,3 miljoen) (bron: Newcom, 2013). 
 
Daarnaast zijn veel mensen niet meer direct betrokken bij politieke 
partijen, maar nog wel in politiek geïnteresseerd. Juist een raadsgriffie 
kan deze mensen betrokken houden bij de lokale politiek. Uiteraard 
ligt hier een grote verantwoordelijkheid bij de politieke partijen zelf.  
 
Ten slotte kunnen bewoners via nieuwe media (niet per se sociale 
media, maar bijvoorbeeld ook via online raadspanels) betrokken wor-
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den bij de agendapunten van de gemeenteraad. De raadsgriffie kan 
deze communities onderhouden en onafhankelijk van partijvoorkeu-
ren alle politieke partijen informeren over wat er leeft in de stad.  
 
Dit kan nog makkelijker als gemeenten via sociale media volgen wat 
online over de gemeente geschreven wordt. De raadsgriffie kan, door 
het juist inzetten van sociale media, heel goede omgevingsanalyses 
maken, die raadsleden vervolgens kunnen gebruiken voor hun agenda 
en hun eigen raadswerk. 
 
Kortom, raadsgriffies kunnen sociale media gebruiken om een stap 
dichterbij de burgers te komen, wat wellicht zal bijdragen aan een 
brug tussen burgers en de gemeenteraad. 
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Sociale media in de United Kingdom 
Door: David Kok 
 
De resultaten van de onderzoeken geven een goed beeld hoe gemeen-
ten in Nederland sociale media inzetten. Nu is het interessant om te 
weten hoe landen om ons heen het doen. Te beginnen met de United 
Kingdom (UK: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), waar 
de organisatiestructuur van gemeenten ongeveer hetzelfde is. In de 
periode juli tot en met september 2013 is een vragenlijst uitgezet bij 
alle 435 gemeenten in de UK. Van deze gemeenten hebben er 183 (42 
procent) de vragenlijst ingevuld. Dit geeft een goed beeld van hoe ge-
meenten in de UK met sociale media omgaan. 
 
Waarvoor gebruiken gemeenten sociale media? 
In de UK staan, net als in Nederland, Twitter en Facebook op eenzame 
hoogte. Beide kanalen hebben echter meer gebruikers: 99 procent van 
de gemeenten heeft een Twitteraccount (Nederland: 96 procent) en 91 
procent een Facebookaccount (Nederland: 72 procent). YouTube staat 
met 66 procent op de derde plaats. Opvallend in vergelijking met Ne-
derland is het lage gebruik van LinkedIn: 31 procent tegenover 53 pro-
cent in Nederland. Het hoge gebruik van de foto site Flickr is opval-
lend: 54 procent geeft aan van dit kanaal gebruik te maken. 
 
Ook in de UK worden sociale media vooral ingezet om bewoners te 
informeren: 92 procent van de respondenten geeft aan hun kanalen 
hiervoor heel veel in te zetten. Op de gedeelde tweede plaats staan 
‘interactie met bewoners’ en ‘om te luisteren’ (beide 63 procent). Vlak 
daarachter staat ‘om vragen te beantwoorden’ met 62 procent. In ver-
gelijking met Nederland lijken gemeenten in de UK sociale media dus 
al meer te gebruiken voor interactie. 
 
Het merendeel van de gemeenten in de UK geeft, net als in Neder-
land, aan dat ze sociale media meer gebruiken dan vorig jaar (91 pro-
cent) en daarnaast van plan zijn om het in 2014 nog meer te gaan 
gebruiken (88 procent). 
 
Op dit moment scoren gemeenten zichzelf gemiddeld een 6,1 voor 
hun gebruik van sociale media kanalen. Dit is iets lager dan Neder-
landse gemeenten (6,3). Ook in de UK scoren gemeenten zichzelf 
echter het meest een 7 (33 procent). 
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Wie gebruiken sociale media? 
Van de respondenten geeft 94 procent aan dat de afdeling Communi-
catie gebruik maakt van de sociale media. De verantwoordelijkheid 
voor sociale media ligt volgens 83 procent van de respondenten ook bij 
de afdeling Communicatie. Dit percentage ligt nog 10 procent hoger 
dan in Nederland. 
 
Raadsleden scoren met 69 procent al veel lager en specifieke pro-
jecten staan met 56 procent op de derde plaats. De burgemeesters 
scoren in de UK het laagst (18 procent), al snel gevolgd door het ma-
nagement (19 procent). De KlantContactCentra scoren met 25 procent 
nog iets hoger.  
 
Wanneer we naar de individuele afdelingen kijken, dan zien we dat de 
afdeling Sport met 40 procent het hoogst scoort als het gaat om het 
inzetten van sociale media. Milieu (35 procent) en Jeugd (28 procent) 
maken de top drie compleet. Parkeerbeleid (7 procent), het Sociale 
domein (9 procent) en Onderwijs (12%) maken het minst gebruik van 
sociale media. 
 

Domeinen (% maakt gebruik van 
sociale media) Nederland de UK 
Verkeer & Infrastructuur 59,52% 13,81% 
Openbare Orde & Veiligheid 54,76% 14,92% 
Openbare Ruimte & Groen 53,81% 14,92% 
Gemeenteraad 52,86% - 
Besluitvorming 47,62% - 
Sport & Recreatie 47,14% 39,78% 
Wonen 40,48% 15,47% 
Economische Zaken 38,10% 18,78% 
Jeugdbeleid 33,33% 27,62% 
Cultuur 33,33% - 
Milieu 32,86% 35,36% 
Zorg & Welzijn 28,10% 8,84% 
Werk & Inkomen 21,90% - 
Onderwijs 20,95% 11,60% 
Parkeerbeheer - 7,18% 

Tabel 4: percentage gebruik sociale media door verschillende domeinen (Engeland) 
 
Inrichting van de sociale media 
Bijna 66 procent van de respondenten geeft aan interne richtlijnen te 
hebben voor medewerkers van de gemeente. Minder dan de helft (46 
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procent) heeft een externe strategie. Ongeveer een derde is hier mee 
bezig. Precies de helft van de respondenten heeft een webcare-team. 
Bewoners worden door gemeentes vooral via de website (94 procent) 
en bij specifieke projecten (75 procent) gewezen op de sociale media-
kanalen. Ook de traditionele (lokale) krant is populair: 65 procent. 
Mensen worden nog weinig actief benaderd (15 procent) en iets meer 
dan de helft van de respondenten geeft aan met vaste hashtags te wer-
ken (52 procent).  
 
Conclusie 
Eén van de respondenten gaf als extra commentaar het volgende aan: 
“Social media is used by many, but not many use it well.” Ook in de 
UK zijn veel gemeenten aanwezig: er zijn meer gemeenten met een 
Twitter- en Facebookaccount. Tegelijkertijd is er, volgens deze res-
pondent, zelden veel interactie. 
 
Ook in de UK is de afdeling Communicatie nog vrijwel alleenheerser 
over de sociale media kanalen. Daarnaast is er een overeenkomst met 
Nederland in het achterblijven van het management en de KlantCon-
tactCentra. 
 
Over het algemeen genomen zien we dat afdelingen in de UK minder 
gebruik maken van sociale media. Opvallend is vooral dat de drie afde-
lingen die in Nederland heel hoog scoren (Verkeer, Veiligheid en 
Openbare ruimte), in de UK heel laag scoren. 
 
Ook hier mogen we niet vergeten dat we nog niet heel lang bezig zijn. 
Veel gemeenten zeggen zelf ook dat ‘online’ de toekomst is en dat er 
hard gewerkt moet worden aan het verbeteren van de online aanwe-
zigheid. De vraag is nu: hoe gaan gemeenten dat vormgeven? Blijft het 
een hobby van de afdeling Communicatie, of kunnen zij het breder 
leggen in de organisatie en ervoor zorgen dat sociale media wordt 
ingebed in de organisatie en gemeengoed wordt? 
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What’s happening online? - 2013 
Door: Ruigrok Netpanel 
 
Anytime, anyplace, anywhere… Waar we ook zijn, op welk moment 
dan ook, we zijn online! Twee derde van de Nederlanders met een 
smartphone gebruikt hiermee meerdere keren per dag internet en 
bijna de helft van de Nederlanders met een tablet is hiermee meerdere 
keren per dag online. Maar doet iedereen tegenwoordig alles met zijn 
smartphone of tablet of zijn er ook nog traditionele Nederlanders die 
deze mobiele ontwikkelingen links laten liggen en pas als ze thuis zijn 
op hun pc hun e-mail bekijken en de rekeningen betalen? Deze tradi-
tionele Nederlanders hebben een goed argument, het blijkt namelijk 
dat zes op de tien smartphone-gebruikers en vier op de tien tablet-
gebruikers wel eens problemen hebben bij het gebruik van internet op 
hun device. En als er problemen zijn bezoekt men de betreffende 
website in de toekomst vaak niet meer. 
 
Steeds meer gebruik van internet op mobiele devices 
Bijna alle Nederlanders van 18 jaar en ouder maken gebruik van in-
ternet en men doet dit nog altijd het vaakst via de pc of laptop (97 
procent). Internet wordt voornamelijk gebruikt als bron van informa-
tie (99 procent), voor het lezen van nieuws (93 procent) en voor het 
regelen van bankzaken (94 procent). 
 
Ook het gebruik van internet op mobiele devices is zo langzamerhand 
gemeengoed aan het worden. De helft van de Nederlanders gebruikt 
internet op zijn smartphone (44 procent in 2012) en 37 procent van de 
Nederlanders gebruikt internet op zijn tablet (23 procent in 2012). 
 
Daarnaast moet ook de opkomst van het gebruik van internet via de tv 
niet worden onderschat. Het aantal gebruikers is met de helft toege-
nomen naar 12 procent. Hoewel internet via dit medium nog redelijk 
in de kinderschoenen staat, biedt dit ‘nieuwe’ kanaal veel kansen voor 
bijvoorbeeld adverteerders, televisie- en internetproviders. 
 
Op het gebied van de usability van mobiele websites is sprake van 
enige vooruitgang. Het aantal Nederlanders dat problemen ervaart 
(zoals het langzaam laden en het onvoldoende aangepast zijn van de 
website voor een device) is in vergelijking met vorig jaar afgenomen 
van 52 procent naar 43 procent. 
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Figuur 3: op welke apparaten gebruik jij internet (n=1.106) 
 
Aantal Facebookgebruikers groeit niet meer 
Acht op de tien Nederlanders (82 procent) maken actief gebruikt van 
minstens één sociaal netwerk. Hierbij is Facebook net als vorig jaar de 
onbetwiste nummer één. Hoewel het aantal gebruikers de afgelopen 
jaren is gestegen, lijkt aan deze stijging een eind te zijn gekomen. Dit 
sluit aan bij het gegeven dat een kwart van de Nederlanders Facebook 
niet meer zo leuk vindt als in het begin. Ook valt het één op de vijf op 
dat vrienden minder statusupdates plaatsen dan voorheen.  
 
Verder is het interessant om te zien dat Facebook tot nu toe nog niet 
het succes van Hyves heeft kunnen evenaren wat betreft het aantal 
gebruikers. 
 
Veel gebruikers van sociale netwerken volgen bedrijven, 62 procent 
volgt grote bedrijven en 77 procent volgt lokale bedrijven. Bij het vol-
gen van deze lokale bedrijven is men vooral op zoek naar interessante 
aanbiedingen. 
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Figuur 4: van welke online netwerken maak jij zelf actief gebruik (n=1.105) 
 
Negen op de tien Nederlanders kopen wel eens online 
Het komt steeds vaker voor dat fysieke winkels hun deuren moeten 
sluiten. Naast de crisis, als belangrijke oorzaak, speelt de toenemende 
hoeveelheid van online aankopen een grote rol. Dit kan liggen aan het 
feit dat het gemakkelijk, snel en in sommige gevallen ook nog eens 
goedkoper is om online je aankopen te doen. Vier op de tien Neder-
landers geven aan dat zij de laatste tijd meer producten online kopen 
dan voorheen. Tegelijkertijd kopen drie op de tien Nederlanders nu 
minder vaak in een fysieke winkel.  
 
Men gebruikt steeds vaker mobiele devices voor activiteiten rondom 
het doen van online aankopen, dit is voornamelijk de tablet voor het 
oriënteren, het kopen en het verkopen. De smartphone wordt iets 
meer gebruikt voor het doen van bankzaken. 
 
Bij het doen van online aankopen zijn reviews belangrijk, vier op de 
tien Nederlanders kopen een product niet als hier negatieve reviews 
over geschreven zijn. Opvallend is dat reviews voor jongeren vaker 
(zeer) belangrijk zijn (44 procent). Naarmate men ouder wordt hecht 
men hier minder waarde aan (65-plussers: 33 procent). 
 
Zes op de tien bekijkt Facebook meerdere keren per dag 
Er zijn van die mensen die voor je gevoel de hele dag ‘op Facebook 
zitten’. Ze zijn altijd online en reageren binnen een minuut als er een 
bericht geplaatst wordt. Of zij werkelijk gedurende de hele dag op 
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Facebook te vinden zijn weten de onderzoekers niet, maar ze leren wel 
dat zes op de tien gebruikers in ieder geval meerdere keren per dag 
zijn Facebook pagina bekijkt. Verder valt het op dat Hyves en School-
bank netwerken zijn waar de meeste gebruikers minder vaak dan eens 
per week te vinden zijn. Ten slotte gebruiken vrouwen over 
het algemeen regelmatiger sociale netwerken (61 procent gebruikt 
deze regelmatig tot vaak) dan mannen (48 procent). 

 
Figuur 5: hoe vaak gebruik je sociale media 
 
 

 
 
Ruigrok | NetPanel is een marktonderzoekbureau met expertise in en 
een passie voor online en kwalitatief marktonderzoek.  
 
Ruigrok | NetPanel voert inmiddels voor het zevende jaar het ‘What’s 
happening online?’-onderzoek uit, waarin we kijken naar de belang-
rijkste trends op het gebied van online communicatie. Dit jaar heeft 
Ruigrok | Netpanel 1.106 Nederlanders van 18 jaar en ouder (represen-
tatief naar leeftijd, geslacht en opleiding) ondervraagd over hun online 
gedrag. Het volledige rapport is gratis op te vragen. 
 
Meer informatie: www.ruigrok.nl 
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De kracht van online 
Door: Mascha Driessen 
 
Toen ik met mijn eerste baan startte bij IP, dat de reclame verzorgde 
voor onder andere de RTL televisie zenders en later onderdeel werd 
van RTL, werd mij eigenlijk gelijk al iets duidelijk. Zodra een com-
merciële boodschap op de juiste manier was verpakt en de kijkers 
plezier beleefden aan de uitzending (bijvoorbeeld Koffietijd) dan wa-
ren de kijkcijfers hoog, was de zender blij (RTL4), was de sponsor blij 
(Unilever) en eigenlijk het belangrijkste: was de kijker blij. Dit is dan 
ook rode draad van het succes in mijn verschillende commerciële rol-
len in de media: zodra je ervoor zorgt dat informatie relevant is voor 
een ontvanger, zal de impact van de boodschap groot zijn en als posi-
tief worden ervaren. Of het nu gaat om commerciële informatie (re-
clame), educatieve informatie, amusement of poli-
tiek/maatschappelijke informatie.   
 
Rupsje nooitgenoeg 
Wat valt je op als je in de trein zit, in de lift of in de vertrekhal van elk 
willekeurig vliegveld ter wereld? Mensen staren naar een scherm. En 
dit gebeurt steeds vaker, waar je je ook bevindt en op welk tijdstip dan 
ook. En dit zijn natuurlijk momenten bij uitstek waarop je als ge-
meente op een geweldige manier de burger kunt bereiken. Wist je 
bijvoorbeeld dat mensen gemiddeld 150 keer per dag op hun mobiele 
telefoon kijken?  
 
Burgers zijn consumenten en verdelen hun tijd over de dag al naar 
gelang hun eigen inzicht en behoefte. En daarmee zitten ze als nooit 
tevoren in de drivers seat. Door alle technologische ontwikkelingen, 
snelle mobiele telefoons, Wi-Fi op straat, 4G en het enorme aanbod 
aan allerlei digitale informatie, is er nooit een moment om je te verve-
len. Er is nooit genoeg voor rupsje nooitgenoeg. Dus hoe ziet een ge-
middelde dag van de gemiddelde Nederlander er nou eigenlijk uit? 
Het is essentieel om dat te weten om relevant te zijn als overheidsor-
gaan als je écht je boodschap wil laten landen tussen de oren van de 
burger. En het gaat natuurlijk verder dan alleen het bereiken van grote 
groepen mensen, het gaat vooral om het raken van hen. 
 
Het grootste deel van onze tijd zit in slapen, in bed liggen en in per-
soonlijke verzorging, bijna 12 uur per dag. We spenderen elke dag 
maar liefst 47 minuten langer in bed dan in 2010. Vergelijken we de 
situatie met 2006, dan is de gemiddelde bedtijd met maar liefst 76 
minuten gestegen. Verder besteden we 8,1 uur aan werk, studie, huis-
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houden en onderweg zijn. Ten opzichte van 2010 besteden we meer 
tijd aan koken, eten klaarmaken en huishoudelijk werk, maar ook aan 
ontspanning, niets doen en nadenken. Tegelijkertijd besteden we 
minder tijd aan betaald werk, zitten we minder lang in de auto en 
hebben we minder tijd voor hobby’s, spelletjes en binnen spelen. On-
ze totale vrije tijd, inclusief mediagebruik komt uit op 10,8 uur per 
dag, wat iets meer is dan in 2010. De oplettende lezer valt op dat het 
aantal uren uitkomt boven de 24 uur. In totaal wordt 30,7 uur besteed 
aan de activiteiten, die voor een groot gedeelte gecombineerd worden. 
Met name mediagebruik is hiervan de oorzaak (bron: tijdsbestedings-
onderzoek, SPOT 2013). 
 
Altijd Mediatijd 
Hoe zit het dan met de keuze om tijd aan media te besteden? We be-
steden bijna 7 uur per dag aan media. Gemiddeld kijkt men in Neder-
land 3 uur en 16 minuten per dag tv, wat jaar op jaar niet dalende is. 
Ook hebben steeds meer Nederlanders digitale toegang op hun tv’s: 
81% van de huishoudens heeft de mogelijkheid om digitaal televisie te 
kijken op een of meer toestellen en 38% van de huishoudens heeft een 
harddiskrecorder aangesloten op een of meer toestellen. Het aantal 
huishoudens dat internettoegang heeft via de televisie groeit van 12% 
naar 16% (bron: Media Standaard Survey (MSS) 2013).  
 
Maar wat ook stijgt, is de tijd die we besteden op pc, laptop, tablet en 
smartphone. Ook slapen we langer terwijl er toch echt maar 24 uur in 
een dag zit. Het antwoord? We zijn met z’n allen per mediumtype 
meer tijd gaan besteden, maar gebruiken die verschillende media 
tegelijkertijd dwars door elkaar. Iets meer dan een kwart van alle me-
diatijd (25,7%) bestaat uit consumptie van meerdere media tegelijker-
tijd. Dat houdt dus ook in dat de aandacht spanne kort is en het risico 
op afleiding enorm. Er is zelfs een patroon te ontdekken, afhankelijk 
van het soort informatie en branche, in welke opeenvolgende volgorde 
tv, pc, tablet en smartphone worden gebruikt. En er is eigenlijk maar 1 
simpele aloude regel te onthouden: ‘Gemak dient de mens’. Met ande-
re woorden: tegenwoordig bepalen mensen zelf wat ze, wanneer en op 
welk apparaat bekijken. 
 
Media spelen eigenlijk wel de hele dag een belangrijke rol. Vooral ‘s 
avonds besteden we veel tijd aan media: tussen acht en tien uur is 
meer dan 50% van alle Nederlanders met een vorm 
van mediaconsumptie bezig; met een hoogtepunt iets na negen uur 
met 60%. Opvallend genoeg bekijken we met zijn allen 65% van alle 
YouTube video’s op een mobiel apparaat terwijl we gewoon thuis op 
de bank zitten. ‘Slechts’ 35% van alle mobiel bekeken YouTube video’s 
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wordt dus buitenshuis gekeken. Ik ben benieuwd welke impact de 
uitrol van Wi-Fi in gemeentes heeft en wat de komst van 4G doet met 
het buitenshuis consumeren van online video’s.   
 
Lekker snacken 
Inzicht is macht. Dus het is vooral erg belangrijk te snappen welke rol 
Online Video speelt in het dagelijks leven van de burger. YouTube is 
veruit het grootste Online Video-platform. YouTube geeft een goed 
beeld van een aantal inzichten die ik met jullie wil delen. Vooral om te 
laten bezinken hoe enorm en immens de Online Video-consumptie 
tegenwoordig is. Elk uur wordt er 100 uur aan nieuwe video’s geüp-
load op YouTube... Eén miljard verschillende mensen bezoeken 
YouTube, die samen elke maand ruim 4 miljard uur aan video bekij-
ken. Per dag komen er meer uren aan video bij op YouTube dan alle 
grote tv-netwerken in de Verenigde Staten in de laatste 3 jaar. En 
YouTube-video’s worden niet alleen op de eigen website bekeken: op 
andere sociale media en websites worden heel veel video’s embed én 
bekeken: op Facebook wordt elke dag 500 jaar aan YouTube video’s 
bekeken. En elke minuut worden er meer dan 700 tweets verstuurd 
met daarin een link van een YouTube-video. Bent u er nog...?  
 
Laten we eerlijk zijn, dit zijn natuurlijk wereldwijde data. Maar desal-
niettemin erg indrukwekkend. En belangrijker: het brengt het besef 
dat mensen veel, heel veel audiovisueel materiaal bekijken. En 25% 
van alle video’s die bekeken worden op YouTube, wordt op een mobie-
le telefoon of tablet bekeken (in Korea is dit zelfs 50%). En dit stijgt 
enorm. Gaan er nu al wat belletjes rinkelen? Zo niet, dan zal ik het 
even dichter bij huis brengen: circa 9 miljoen Nederlanders bezoeken 
YouTube. Zij bekijken samen 50 miljoen video’s per dag. En elke ge-
bruiker bekijkt gemiddeld 140 video’s per maand. Ook in Nederland is 
YouTube de grootste video-website, en is na Google, de grootste 
zoekmachine van Nederland. BAM! De grootste zoekmachine van 
Nederland: mensen zoeken! Als men iets hoort op de radio of tv of via 
vrienden, dan gaat men zoeken op YouTube. Als er meer informatie 
nodig is, als je wil weten hoe je iets moet doen, als je een fragment 
nogmaals wil bekijken, als je actuele nieuwsvideo’s wil zien, Neder-
landers gaan naar YouTube. Er werd zelf getwitterd dat YouTube het 
nieuwe CNN was ten tijde van de aanslag in Boston tijdens de mara-
thon. Mensen filmen met hun mobiele telefoon, uploaden direct en 
binnen een minuut heb je zeer actuele beelden, die ongemonteerd de 
naakte waarheid laten zien. Ik ga ervan uit dat het belang van Online 
Video om burgers te bereiken, nu wel doorgedrongen is. Lees vooral 
verder. 
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Hoe jonger, hoe beter 
Het is dus essentieel dat gemeenten Online Video serieus nemen als 
middel om hun burgers te bereiken. Nu hoor ik u al denken: makke-
lijker gezegd dan gedaan. En dat is een eigen opgeworpen barrière. 
Het is echt heel erg makkelijk en als er een goede opzet is gekozen, is 
het een kwestie van een enthousiaste en vooral jonge stagiair aanne-
men die het up-to-date houdt. En er vooral voor zorgt dat de video’s 
goed gevonden worden (weet u nog? YouTube is 2e zoekmachine in 
Nederland). Dat is voor deze digital native geen enkel probleem, daar 
steek ik mijn hand voor in het vuur. Een kind kan de was doen: geef 
de video de juiste titel, de juiste tags en plaats hem binnen een rele-
vante playlist. Als u als gemeente ook twittert (of de raadsleden): ver-
spreid alle video’s met relevant commentaar via Twitter. En via Face-
book, en via Google+ en plaats natuurlijk ook een embedded video op 
uw eigen gemeentewebsite. Handig, makkelijk en gelijk rijk aan audi-
ovisuele informatie. En vink gelijk even de mogelijkheid voor onderti-
teling aan, zodat ook de slechthorenden onder ons het goed kunnen 
volgen.  
 
Een video maken is simpel, niet te moeilijk doen. Het gaat om rele-
vantie, en niet of de productie 10.000 euro heeft gekost. Is nergens 
voor nodig, en behoed u vooral voor charlatans die beweren van wel. 
Stuur ze maar naar mij door - bij wijze van spreken dan ;-). Wist u 
eigenlijk dat de categorie ‘How to’ enorm populair is? Hoe vouw ik 
een bloem van origami (probeer dat maar eens uit een boek te leren), 
hoe pocheer ik een ei of hoe vul ik mijn motorolie aan? Dit is natuur-
lijk ook perfect voor gemeenten. Hoe vul ik dit formulier in, hoe open 
ik de ondergrondse vuilcontainer en hoe ziet het stadhuis er eigenlijk 
van binnen uit? Echt mensen, het is té simpel voor woorden, maar wel 
zó effectief en gebruikersvriendelijk. Bij gemeenteraadsverkiezingen 
zijn de mogelijkheden natuurlijk ook legio: een korte video van elke 
kandidaat zegt zoveel meer dan een foto met een tekst. Laat hen uit-
leggen waar ze voor staan en wat de speerpunten van hun partijpro-
gramma zijn.  
 
Yes, we can! 
Nu we het dan toch over verkiezingen hebben, wat dacht u van het 
volgende? Video’s die geüpload waren op YouTube met daarin de tags 
Obama of Romney werden 2.7 miljard keer bekeken tijdens de Ver-
kiezingstijd van 2012 in de VS [April 2011 - November 2012]. Officiële 
kandidaat-video's werden in deze verkiezingen meer dan 150 miljoen 
keer bekeken op YouTube. De campagne van Obama was verantwoor-
delijk voor bijna 100 miljoen van deze bekeken video’s. En we weten 
allemaal wie er gewonnen heeft... Bijna 600 kandidaten hadden hun 
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eigen YouTube kanaal. In het jaar van de verkiezingen werden in to-
taal 4 presidentiële debatten gehouden, welke 27 miljoen kijkers trok-
ken op YouTube. Vooral groepen mensen die wat minder makkelijk 
via traditionele media worden bereikt zoals tv of krant.  
  
Het mooie van online is, is dat er geen grenzen zijn. Geen gemeente-
grenzen, geen landsgrenzen. Iedereen kan worden bereikt, iedereen 
kan worden geïnformeerd. De Koninklijke bruiloft van prins William 
met zijn Kate werd live uitgezonden op YouTube in april 2011. Het 
resultaat was dat er 72 miljoen keer gekeken is naar de huwelijksvol-
trekking in 188 landen. Wow! Op het hoogtepunt van de Arabische 
lente werden er 100.000 video’s (dat is 72% hoger dan normaal) geüp-
load vanuit Egypte, ondanks het feit dat gedurende die twee weken de 
regering het internet 5 dagen volledig had afgesloten. De burger als 
journalist, zodat vrijheid van meningsuiting een kans krijgt, ook in 
deze landen. En de wereld wordt geïnformeerd, ondanks verwoede 
pogingen censuur op te leggen. Snapt u nu waarom ik zo van YouTu-
be hou? Het geeft kansen en verschaft vrijheid, zelfs op individueel 
niveau.  
 
Beste jongetje van de klas 
Ter afsluiting heb ik een kleine rondgang langs de digitale velden 
gedaan, en heb een zoekopdracht uitgevoerd op YouTube kanalen 
(channels in het Engels) met daarin het woord ‘Gemeente’. En daarin 
is de Gemeente Den Haag het beste jongetje van de klas. 
http://www.youtube.com/user/gemeentedenhaag. Waarom? Er is 
wekelijkse en soms zelfs dagelijkse activiteit, waardoor mensen dus 
vaker terugkomen. Er zijn al bijna 500 video’s op het kanaal gezet, wat 
erg prettig is voor de burger die op zoek is naar informatie in zijn 
gemeente. En hoe fijn is het dat het een video is in plaats van lappen 
tekst verstopt in de diverse rubrieken van de website.  
 
Helemaal enthousiast word ik van de speciale ‘loketinformatie’-
video’s! Korte video’s van circa 1 minuut die gretig aftrek vinden, 
sommigen zijn zelfs meer dan 7.000 keer bekeken! Dit heeft uw me-
dewerkers voor minstens zoveel vragen behoedt. 
 
Ook visueel is het mooi vormgegeven; geheel volgens de nieuwe 
layout, met een mooie foto bovenaan met daarin een doorlink naar de 
eigen website en het Twitter kanaal. Enige tip die ik ze kan geven is 
dat ze de overige video’s nog beter kunnen rubriceren in playlists en 
dat ze beter hun best moeten doen om meer abonnees te krijgen. Dat 
zijn er nu slechts 295, terwijl dit er voor zo’n grote stad toch zeker een 
paar duizend moeten zijn. Het mooie aan het hebben van abonnees is 
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dat je deze mensen rechtstreeks kunt bereiken. Elke keer dat je een 
nieuwe video op je kanaal zet, krijgen al je abonnees een melding via 
e-mail, wat weer de kans vergroot dat mensen de video gaan bekijken 
en u als gemeente haar doel sneller bereikt met het informeren van 
burgers. Ook in de top staan Helmond, Leiden en Houthalen-
Helchteren. 
(http://www.youtube.com/user/GemeenteHelmondTV/videos, 
http://www.youtube.com/user/Leidencitycouncil/featured, 
http://www.youtube.com/user/gemeentebestuurHH) 
 
Ook heb ik twee YouTube kanalen gevonden die uitermate slecht zijn. 
Het moet wel gezegd worden, dat ze in ieder geval een kanaal hebben, 
maar daar is dan ook alles mee gezegd... De Gemeente Haren en de 
Gemeente Bernisse hebben wat mij betreft het laagste rapportcijfer: 
nagenoeg geen activiteit en zeer weinig video’s. Kijk en huiver: 
http://www.youtube.com/user/GemeenteHaren en 
http://www.youtube.com/user/GemeenteBernisse/featured 
 
Doe niet zo moeilijk 
En nu? Gewoon beginnen! Zet een stagiair neer die digital native is, 
bepaal de pijlers van het kanaal, rangschik de video’s, maak nieuwe 
video’s (dat kan de stagiair ook prima doen!), zorg dat ze de juiste titel 
en tags hebben en embed alle video’s op je eigen website. Twitter en 
Facebook erop los en vraag mensen zich te abonneren. Easy does it. 
Succes! 
 
 

Mascha Driessen is verantwoordelijk 
voor Advertising & Online bij Microsoft 
voor West-Europa en zelfstandig consul-
tant. Nadat zij 12 jaar voor RTL en Ende-
mol heeft gewerkt, werd zij in 2009- 
2013 Head of YouTube Benelux bij Goog-
le. Op dit moment is zij ook Adviseur van 
het TAX Videoclipfonds, zit ze in de Raad 
ter Verificatie van Sqillzer en is Lecturer 
Sponsoring & Media voor de Minor the 
Business of Sports and Events van de Ho-
ge School van Amsterdam.  
YouTube: 

http://www.youtube.com/youtooglobal  
Twitter: @mdriessen  
Website: youtooglobal.com  
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/thepowerofvideo/  
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet  
Door: Kim van Amersfoort 
 
De ogen hebben overal een taal. Waarom spreken we dan nog met 
woorden? Dat was mijn aha-ervaring tijdens een college filosofie van 
heel wat jaren geleden. Fascinerend als ik dit vond, ben ik de wereld 
om mij heen anders gaan bekijken. Door beeldend te communiceren 
heb je geen woorden nodig.  
 

 
 
Taal is voor mij altijd al een barrière geweest. Nee, ik heb geen 
spraakgebrek maar ik ben een van de velen die moeite heeft om wer-
kelijk te zeggen hoe ik iets zie of hoe ik iets voel. Taal hanteert niet 
overal dezelfde methode om de ruimte om ons heen te begrijpen. Dan 
bestaan er nog externe factoren: ruis, lichaamstaal, intonatie, die alle-
maal van invloed zijn op hoe de ontvanger je boodschap interpreteert. 
 
Wist je dat bij face-to-face communicatie de inhoud van je verhaal 
maar voor 7% procent meetelt? De rest van de boodschap wordt over-
gebracht door non-verbale communicatie. En de ingewikkeldste woor-
den betekenen soms de simpelste dingen. Begripsverwarring, klinkt 
wellicht bekend? 
 
Hoe zeg je nou écht wat je wil zeggen? Als individu, als burger, als 
werknemer, als gemeente? 
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Figuur 6: wat is een cirkel? 
 
Niets is zo levendig als onze verbeelding. Beelden vormen onze opi-
nies, onze verwachtingen. Word je warm van wat je ziet, of roept het 
juist afkeer op?  
 
Even terug in de tijd… 
Ooit was een website een folder en was het heel wat dat je zo’n online 
folder had. Nu is een website veelal inspirerend met veel beelden. 
 

 
Figuur 7: Website Nike 1998 (links) en 2013 (rechts) 
 
Snelle technologische ontwikkelingen maken dat er steeds meer 
smartphones met hoge kwaliteit camera’s zijn. Niet voor niets dus, dat 
er elke dag meer foto’s gemaakt worden met een smartphone dan met 
elke andere camera. Onveranderd blijft wel, dat mensen verbonden-
heid zoeken en emoties en momenten willen delen. Vroeger beleefden 
we een moment en vertelden we bij thuiskomst onze ervaringen. Nu 
leggen we dit moment vast en willen we dit zo snel mogelijk delen via 
de sociale media kanalen. 
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Prosumer 
Technologie is zover doorontwikkeld dat het heeft geleid tot de pro-
sumer; de zelf media producerende consument. Tegen zeer geringe 
kosten kun je een website maken in Wordpress of Tumblr die niet 
onderdoet voor de groten. Er is geen grote studio nodig voor het ma-
ken van strakke filmpjes; we nemen het op met onze smartphone en 
editen het met iMovie. Presentaties? Daar hebben we Keynote voor, of 
Prezi. Infographics? Er is een hele batterij aan (gratis) tools om prach-
tige dingen mee te maken. En foto’s? Vergeet Photoshop! De app sto-
res en -markets staan bol van apps1 zoals Instagram (gratis) en 
Snapseed (gratis) waarmee je foto er binnen no time uitziet alsof hij 
rechtstreeks van de voorkant van een dure glossy komt.  
 
Dit heeft tot een aantal zaken geleid: 
 Sterk verhoogde standaard in grafische uitingen; 
 zero tolerance voor slechte beeldkwaliteit; 
 verminderde interesse voor platte data als tekst en cijfers. 
 
Waarschijnlijk zullen taalpuristen bij het laatste denken: wat erg! Ik 
kan mij dat goed voorstellen. Zullen we gewoon proberen er het beste 
van te maken? 
  
En de overheid? 
Gemeenten bedienen zich over het algemeen van bestuursrapporta-
ges, kadernota’s, jaarverslagen en dergelijke, om met het publiek te 
communiceren. Ook de media hechten veel waarde aan cijfermateri-
aal. We hebben echter net gezien dat platte data steeds minder gelezen 
wordt en dat tools om er wat moois van te maken steeds toegankelij-
ker worden. Dus waarom doen we dit eigenlijk nog? En hoe moet het 
dan wel? Twee voorbeelden. 
 

                                                        
1 Aan het einde van dit hoofdstuk staan meer tools & app-tips. 
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Voorbeeld 1: de gemeente Achtkarspelen (en dit voorbeeld geldt voor 
veel andere gemeenten) 
Stel. Je bent als gemeente overtuigd van het feit dat je burgerparticipa-
tie hebt bevorderd omdat je een jongerenraad hebt aangesteld en 
schrijft hier een rapport over. 
Stel. Een bezoeker komt op je gemeente website. 
Stel. Deze bezoeker besluit het rapport te lezen.  
 

 
Figuur 8: voorbeeld gemeente Achtkarspelen 
 
Als ik dit als burger letterlijk lees in een bestuursrapport word ik er 
niet warm of koud van. Het is een feitelijke tekst. Overigens is het 
maar de vraag of er inwoners zijn die de bestuursrapporten actief op-
zoeken op de gemeentelijke website. Representatieve cijfers zijn niet 
te vinden. Volgens het GBBO (Gedragsanalyse Benchmark voor Bur-
gers op Overheidssites) bezoekt een burger gemiddeld 7,7 keer per 
jaar de gemeentelijke website, maar er is niet onderzocht of deze ook 
bestuursrapporten opzoeken. 
 
Hoe had ik van dit initiatief als inwoner van Achtkarspelen kunnen 
weten? 
Op de gemeente website zoek ik met het zoekvenster naar ‘jongeren-
raad’ want eerlijk is eerlijk dit heeft mijn nieuwsgierigheid een tikje 
gewekt.  
 
Er zijn geen resultaten gevonden voor 'jongerenraad'. Bedoelde u: 
‘jongeren’? 
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Er is dus niets te vinden over de jongerenraad. Je voelt hem al aanko-
men. Als ik op het alternatief: ‘jongeren’ klik, ben ik het spoor hele-
maal kwijt. Toch een laatste poging; als ik via een zoekmachine zoek 
naar deze jongerenraad stuit ik op één Twitter account met 1 volger en 
een oproep uit 2011 voor nieuwe leden.  
 
Hoe moet ik als burger geloven dat de gemeente Achtkarspelen de 
burgerparticipatie heeft bevorderd met een jongerenraad? 
 
Voorbeeld 2: Open Budget Oakland  
Een groot gevolg van het in Europa gevoerde begrotingsbeleid is de 
sociale onrust. Er rust een zware druk op de levensstandaard van 
huishoudens. Nu meer dan ooit heeft de burger behoefte aan open-
heid en opheldering over het gespendeerde gemeente budget. Welke 
diensten worden er met hun belastinggeld gefinancierd en in welke 
hoeveelheden? In Oakland hebben ze er iets op bedacht. Met een web-
site gericht op visualisatie en conversatie laten ze in een oogopslag 
zien waar de budgettaire prioriteiten liggen en bieden ze ruimte om 
vragen te stellen en inzichten te delen. Ze bieden ook deelbare visuele 
content voor bijvoorbeeld journalisten en hebben sociale media volle-
dig geïntegreerd.  

 
Figuur 9: treemap open budget Oakland, voorstel uitgaven Burgemeester 2013 
 
Dus we moeten visualiseren. Welke beelden gebruiken we dan en is 
dat niet kostbaar? 
Vertel, waar liggen bij jullie de behoeften en wat is er nodig om deze 
om te zetten in werkelijke oplossingen? Welk verhaal wil je vertellen? 
Bepaal om te beginnen de juiste toon. Moet deze formeel of informeel 
zijn, realistisch of verbeeldend, serieus of harmonieus, humoristisch? 
Vervolgens kies of maak je afbeeldingen. Vermijd wel het combineren 
van verschillende vormen.  
 



64 
 

Belangrijk is om rekening te houden met drie kernwoorden: 
 
Relevantie; hoe sterker het verband tussen afbeelding en boodschap, 
hoe krachtiger de boodschap. 
 
Realiteit; hoe realistischer de weergave van de boodschap, hoe krachti-
ger de boodschap.  
 
Relatieve grootte; hoe groter de afbeelding, hoe krachtiger de bood-
schap. 
 
 

Voorbeeld Indruk, emotie 

Big data visualisatie Legt complexe processen uit, geeft gegevens 
visueel weer 

Infographics Visualiseert informatie, heeft groot onder-
scheidend vermogen 

Fotografie Projecteert werkelijkheid, is krachtig, dichtbij, 
benaderbaar 

Storytelling Vertelt verhalen via beelden, is authentiek, 
persoonlijk 

Animaties Draagt informatie snel over, heeft herkenbare 
merkuitstraling 

Cartoons Is vriendelijk en vrolijk 
Tabel 5: voorbeelden verschillende vormen van visualisatie 
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Fotografie roept emotie op 
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Cartoons: vriendelijk en vrolijk 
 
Wie heeft er nou nog tijd om creatief te zijn?  
We zijn drukker dan ooit tevoren en hebben veel deadlines te halen. 
We worden eigenlijk steeds serieuzer. Maar juist met creativiteit ont-
staan nieuwe mogelijkheden die binnen de geaccepteerde kaders tot 
nu toe geen bestaansrecht hadden. Het zelf gaan doen is dus niet eens 
zo’n slecht idee. Heb je toch geen tijd? Er zijn genoeg goede creatieve 
experts die je kunt inhuren om je te ondersteunen. Of heb je er al eens 
aan gedacht om de ‘crowd2’ in te schakelen? Organiseer eens een fo-
towedstrijd en plaats een oproep op je sociale media kanalen. Leuk! 
 
Valkuil 1  
Plaatjes vullen geen gaatjes. Zonder een strategische benadering ben 
je op zijn best aan het publiceren. In het slechtste geval creëer je ruis 
omtrent je eigen werk. Visuele content moet een fundamenteel on-
derdeel zijn van je online strategie. 
 
Valkuil 2 
Sociale media creëren al snel de illusie van transparantie en verant-
woording, maar moeten wel een aanvulling zijn op de transparantie 
van gegevens op de gemeentelijke website, dus geen vervanging.  
 
                                                        
2 Crowdsourcing is het bundelen van kennis van bereidwillige experts die voor niets een 
probleem willen oplossen en het antwoord gratis willen delen met anderen (bron: Henk van 
Ess) 
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Valkuil 3  
Vergeet niet om naast je sociale media kanalen ook je website klaar te 
maken voor de toekomst. Denk hierbij ‘mobile first’. Zorg er voor dat 
de functionaliteiten op een desktop computer en de mobiel gelijk zijn. 
Het gebruik van beeld kan een persoonlijke laag toevoegen aan je 
website. Denk dan aan de header, sociale media iconen, typografie, 
maak bijvoorbeeld een persoonlijke pagina over het bestuur. Laat zien 
wie je bent. 
 
Als je alles goed hebt ingericht, ontstaat er een geheel; met de ge-
meente als duidelijke stem en open voor een dialoog met de burger. 
Met de juiste, oprechte aandacht zal het zich ontwikkelen tot een 
uniek, sociaal ecosysteem. 
 
Wat kunnen we in de toekomst verwachten? 
YouTube en Facebook bestonden tien jaar geleden nog niet en wat er 
komen gaat zal waarschijnlijk iets zijn wat we ons nu nog niet kunnen 
inbeelden. Wat wel vast staat is dat we steeds sneller en overal verbon-
den willen zijn met elkaar. Dit zal trouwens niet per definitie via 
smartphones of tablets gebeuren, kijk maar naar Google Glass, slim-
me horloges, of andere draagbare gadgets. Er zal alleen maar een toe-
name zijn van tools en techniek om platte data te visualiseren.  
 
Zolang dat het geval is, zal die data het onderspit delven als het gaat 
om aandacht voor de geboden informatie. Ik ben geen jurist, ik weet 
niet alles over de verplichting van de overheid om burgers te informe-
ren. Misschien houdt die plicht inderdaad wel op met het over de 
schutting gooien van bergen complexe data (wat nu lijkt te gebeuren, 
maar lees hiervoor de hoofdstukken over open data). Willen we echter 
in het licht van crisis en de daarmee gepaard gaande huidige koers van 
het kabinet meer verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen, dan 
kan het niet anders dan dat er creatieve manieren gevonden moeten 
worden om de burger te betrekken en informeren. Nu meer dan ooit 
is de context en vorm waarin overheden hun informatie brengen net 
zo belangrijk als de informatie zelf.  
 
Die George Herbert van het begin van dit hoofdstuk, was een pientere 
man. Alles kun je uitleggen met een beeld. Ook complexe processen.  
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Aan de slag: hier kun je gratis of zeer betaalbare tools en app’s  vin-
den: 
 
 
Snapheal  Fotobewerking    http://macphun.com/snapheal 
Flare   Fotobewerking    http://flareapp.com/ 
Pixlr  Fotobewerking (web)   http://pixlr.com/editor/ 
Visual.ly  Zelf infographics maken   http://visual.ly/ 
Thinglink Interactieve afbeeldingen   http://www.thinglink.com/ 
Powtoon Animaties en presentaties http://www.powtoon.com/ 
 
 
 

Kim van Amersfoort is werkzaam bij Yel-
lowbrick als international community ma-
nager. Tevens is zij visual creative in haar 
eigen onderneming: The whole sh’bang, 
een bureau voor visuele media.  
 
Hier wil zij met creatieve expertise en 
visuele content mensen en bedrijven in-
spireren, motiveren en daarmee bijdragen 
aan een betrokken samenleving. Haar 
roots liggen in de video- en filmwereld, 
van waaruit zij in 2009 met veel enthousi-
asme is doorgestroomd naar online com-

munity management. Kernwoorden om haar te beschrijven zijn ‘le-
vendig’ en ‘nieuwsgierig’. 
 
Website:  www.thewholeshbang.nl 
Twitter:  @thewholeshbang 
Meer:  about.me/kimvanamersfoort 
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Gemeente zoekt app 
Door: Brechtje de Leij 
 
De vraag ‘is mobiel een hype of hip’ hoeven we eigenlijk vandaag de 
dag niet meer te stellen. Ga maar eens de trein in, of observeer de 
wachtende medemens. Iedereen zie je voorovergebogen over het 
schermpje van zijn eigen mobieltje. We lezen nieuws, spelen games, 
zitten op sociale media of whatsappen met onze vrienden.  
 
Als je ‘mobieltje’ opzoekt op Wikipedia, spreekt de pagina van “een 
apparaat waarmee je draadloos kunt bellen”. In een kort filmpje van 
Bromet uit 1999 worden mensen op straat geïnterviewd met de vraag 
of ze een mobieltje zouden kopen. “Nee, natuurlijk niet, ik wil niet 
overal gebeld worden” is dan het antwoord. Ik wil niet zeggen dat de 
belfunctie tegenwoordig helemaal ondergeschikt is, maar een mobiel-
tje is in Nederland veelal een ‘smartphone’. En “een smartphone”, 
stelt Wikipedia, “kan beschouwd worden als een handcomputer die 
tegelijk ook een telefoon is”.  
 
Dat is al een hele andere kijk op dat apparaatje in je broekzak. Het is 
een super krachtige minicomputer! En deze minicomputer is uitge-
rust met software die inmiddels tal van apparaten vervangt. Een foto-
camera, agenda, rekenmachine, de smartphone heeft dit allemaal al in 
zich. En voor elke vorm van informatie of vermaak is wel een passen-
de app te downloaden. Oh, en je kunt er ook nog mee bellen. 
 
Altijd online 
Een op de drie huishoudens bezit anno 2013 een tablet. En de ver-
wachting is dat er in het laatste kwartaal van 2013 wereldwijd meer 
tablets worden verkocht dan computers. Meer dan 60% van de Neder-
landers heeft een smartphone, een percentage dat elk jaar weer toe-
neemt. We hebben steeds vaker op allerlei plekken Wi-Fi, en naast 3G 
komt ook het snelle 4G eraan. De technologische drempels voor het 
overal kunnen bekijken en delen van content zijn daarmee weg. En we 
zijn verslaafd. Volgens The Guardian pakken we maar liefst elke vijf 
minuten onze telefoon. We gebruiken onze telefoon op de wc, onder-
weg in de file en zelfs - volgens Engels onderzoek - tijdens de seks.  
 
Waarom moet ik mobiel 
“Mijn bedrijfstak hoeft niet mobiel te gaan. Consumenten komen wel 
naar de website”. Je hoort het nog vaak. Voor aardig wat taken zitten 
we nog steeds graag achter de computer. Als we in de actiemodus 
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zitten om bepaalde zaken uit te zoeken, te werken of administratie te 
doen. 
 
De rest van de tijd zijn we mobiel. En sommige mensen zijn alleen 
maar mobiel. Jongeren gebruiken hun mobiel voor alles, en zien een 
computer als een ‘apparaat voor hun ouders’. Mensen met een lager 
inkomen hebben vaak geen computer thuis, maar wel een 
smartphone. Voor internet zijn deze doelgroepen dus primair aange-
wezen op hun mobiele telefoon. Deze doelgroepen wil je ook kunnen 
bereiken, zeker als overheidsinstelling of gemeente. 
 
Zoek en tap 
De meeste informatie vinden we door mobiel te zoeken. De consu-
ment kijkt bijvoorbeeld naar een tv-reclame of advertentie, maar pakt 
vervolgens zijn mobiele telefoon om meer informatie te zoeken. Of 
tapt door via een mobiele advertentie of via de apps van Twitter of 
Facebook. Maar liefst 86% van de mensen gebruikt mobiel internet 
tijdens het tv kijken. En als consumenten op zo’n zoekmoment op een 
normale website stuiten, blijkt dat men afhaakt. Toch heeft volgens 
het Interactive Advertising Bureau nog maar 20% van de top 200 
merken in Nederland een mobiele site. Hoeveel gemeenten zouden 
inmiddels zo’n site hebben? 
 
Wat kan er mobiel  
Ik denk dat het bieden van een fatsoenlijke mobiele ervaring vandaag 
de dag echt een must is. Maar hoe je die ervaring vorm geeft, is een 
tweede. Een mobiele site, een responsive website, native apps, hybride 
apps. En wat is dat HTML5 nou precies? 
 

 Apps Sites 
   

Wat is het? 
 
 
 
 

Wat maakt 
het cool?  

 
 
 

Waar werkt 
het op? 

 
 

Hoe vind 
je het? 

Native app. 
Een native app is specifiek gebouwd voor een 
platform (bijvoorbeeld iOS, Android, Black-
berry of Windows Phone).  
 
 
Levert een superieure gebruikservaring door 
optimaal gebruik te maken van de mogelijk-
heden van het platform en de telefoon zelf.  
 
Werkt alleen op dat specifieke platform. Kan 
alleen voor smartphone of tablet werken, 
maar ook tegelijk voor beide (een universele 
app). 
  
Vindbaar in de appstore van dat platform.  
 

Responsive site. 
Website voor desktop, 
tablet en mobiel.  
 
 
De site past zichzelf auto-
matisch aan de grootte van 
een scherm aan.  
 
  
Werkt op alle toestellen en 
alle platformen. 
 
 
 
Wordt door Google geïn-
dexeerd. 
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Wat is het? 

 
 
 

Wat maakt 
het cool?  

 
 
 

Waar werkt 
het op? 

 
 

Hoe vind 
je het? 

Web app.  
Een web app is geschreven in standaard web 
taal (HTML5).  
 
 
Eigenlijk gewoon een mobiele site die visu-
eel een app nadoet, bijvoorbeeld door makke-
lijke knoppen voor de navigatie te tonen.  
 
 
Werkt op verschillende platformen.  
 
 
 
Zit niet in een app store. Wordt wel door 
Google geïndexeerd.  

Mobiele site. 
Aparte website speciaal 
gebouwd voor een mobiele 
ervaring. 
 
Simpel en effectief. 
 
 
 
 
Werkt op alle toestellen en 
platformen. 
 
 
Heeft eigen aparte URL 
(m.url). Door Google 
geïndexeerd. 

Wat is het? 
 
 
 
 

Wat maakt 
het cool?  

 
 

Waar werkt 
het op? 

 
Hoe vind 

je het? 

Hybride app. 
Een combinatie van een web app in een 
native ‘jasje’. Elk platform heeft een eigen 
native jasje nodig.  
 
Je kunt in het native jasje zaken als native 
navigatie, push en camera functie bouwen. 
De content zelf komt van het web.  
 
Werkt op alle platformen waarvoor het native 
‘jasje’ is gebouwd.  
 
Vindbaar in de ‘app store’ van dat platform.  

 
 

Tabel 6: uitleg verschillende soorten apps en sites 
 
Mobiele applicaties 
“We willen een app” hoor je al snel als het gaat over mobiel. Want dat 
staat zo mooi, zo’n app in de store. Altijd leuk om nonchalant in de 
kroeg te laten vallen “Zeg, wist je al dat we een app in de appstore 
hebben?” Apps worden gemaakt bij bosjes, er staan al een miljard 
apps in de store. En ze worden ook gedownload bij bosjes; in 2013 
zullen er maar liefst 100 miljard apps gedownload worden. En in 2016 
verwacht onderzoeksbureau Gartner dat we 200 miljard apps down-
loaden. 
 
Dat wil niet zeggen dat onze telefoons vol met apps staan. Maar liefst 
80% van de apps wordt binnen drie maanden na downloaden weer 
verwijderd. Eigenlijk hebben we maar een kleine set apps die we echt 
veel en dagelijks gebruiken, dit getal ligt zo rond de acht apps. Je kunt 
je voorstellen dat het erg lastig is om een vaste plek op de telefoon van 
de consument te verwerven. 
 



72 
 

Voordelen app 
Een app kan nuttig zijn als je gebruik wilt maken van de mogelijkhe-
den van de telefoon zelf. Mocht het nodig zijn om te kunnen scannen, 
of de camera of GPS aan te roepen, dan is een native app een uit-
komst. Bij een complex en spannend interactief design, of als er veel 
personalisatie mogelijk moet zijn, is een app ook ideaal.  
 
De veiligheid is het meest gewaarborgd in een app, bijvoorbeeld als 
beveiligd inloggen en beveiligde dataoverdracht nodig zijn. En als 
laatste is een app handig voor snelheid. Alle grafische elementen zijn 
al aanwezig, alleen de content hoeft nog te worden opgehaald. Zeker 
handig bij spelletjes of applicaties die veel en snel data willen verver-
sen. Ook kun je een app na het inladen van de laatste informatie off-
line gebruiken, dus ook zonder internet verbinding. 
 
Een app werkt perfect voor het platform waarvoor deze is gemaakt, en 
op een manier die de consument gewend is van app tot app. De ge-
bruikerservaring met een native app is daarmee doorgaans superieur 
vergeleken met de andere mobiele oplossingen. Een goede app zorgt 
voor een persoonlijke, rijke ervaring. Een app voelt voor de consument 
als ‘eigen’, terwijl een (mobiele) website voelt als ‘zakelijk’. 
 
Nadelen app 
Een app laten bouwen is vrij duur. Uiteraard hangt dit af van hoe in-
gewikkeld de app moet zijn, maar goedkoop is het niet. Ergens tussen 
een Lada en een Aston Martin. En het is best een uitdaging om te 
zorgen dat de app opvalt, gedownload wordt en actief gebruikt wordt. 
Ook het onderhoud van een app is vrij duur. Zelfs als je een app niet 
wilt updaten, met het uitkomen van een nieuwe software versie zoals 
iOS7 van Apple, zul je vaak wel moeten. Het hele traject van bouwen, 
testen en in de store zetten is vrij langdurig. En dit hele traject moet je 
per platform herhalen. Een native app werkt namelijk maar voor één 
platform.  
 
Keuze app platformen 
Een app is bijna synoniem met een iPhone app. Waar Apple lang 
nummer één was, zien wij bij NU.nl dat het meeste verkeer tegen-
woordig via Android apparaten komt. In onderstaand plaatje is zelfs te 
zien dat het aantal bekeken pagina’s via de Android app groter is dan 
die via de website.  
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Figuur 10: verdeling verkeer NU.nl over de diverse platformen 
 
Toch komen de meeste bedrijven die ‘iets met een app gaan doen’ met 
een iPhone app. Wellicht heeft dit iets te maken met het feit dat de 
managers vaak zelf een iPhone hebben. De eigen mobiele ervaring 
lijkt altijd dé mobiele ervaring. Laat bij de keuze voor een platform 
doel en doelgroep leidend zijn. Zit de doelgroep massaal op Windows 
Phone, dan is een Windows Phone app het beste. Androidgebruikers 
zijn gemiddeld wat jonger en lager opgeleid, iOSgebruikers zijn wat 
ouder en hoger opgeleid. Door de bank genomen zit bijna iedereen op 
Android of iOS. Als deze twee platformen worden ondersteund, dan 
zit je goed.  
 
Web app 
Een webapp is in feite gewoon een mobiele website, die zich visueel 
probeert voor te doen als een app. Denk aan grote knoppen die handig 
werken met je vingers. Applegebruikers kunnen via de mobiele brow-
ser kiezen voor de optie ‘voeg toe aan startscherm’. Je krijgt dan een 
app-achtig starticoontje op het startscherm, maar daar houdt de hele 
app-ervaring dan ook wel op. Zodra je erop tapt, opent de mobiele site. 
Niet dat er iets mis hoeft te zijn met een mobiele site overigens! 
  
Hybride app 
Een webapp in een native jasje. Alle native onderdelen zoals het ver-
sturen van push of het gebruik van de camera, worden in het jasje 
ingebouwd. Maar een goede app hoort perfect aan te sluiten bij het 
platform. En gebruikers verwachten tegenwoordig ook echt meer van 
een app.  
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Er zijn ongetwijfeld fantastische voorbeelden van deze ‘best-of-both-
worlds-aanpak, zoals de voorstanders de hybride app aanprijzen. Ik 
doe ze vast te kort. Maar persoonlijk heb ik vooral slechte ervaringen 
met hybride apps. Als er iets aan de site wordt aangepast, werkt dit in 
onze hybride app soms ineens niet lekker. En het eindresultaat lijkt 
eerder meer dan minder tijd te kosten. 
 
Mobiel vriendelijke sites 
Hoe mooi apps ook zijn, voor het presenteren van simpele informatie 
is een mobiel vriendelijke website vaak voldoende. Dit is ook een stuk 
goedkoper om te bouwen en te ontwikkelen. Ook wordt een site geïn-
dexeerd door Google, een app niet. Nadeel van een mobiel vriendelijke 
website versus een app is dat deze alleen werkt als je online bent, 
langzamer is omdat alles steeds moet inladen, en geen rijke persoon-
lijke ervaring kan bieden of gebruik kan maken van alle features van 
de mobiele telefoon.  
 
Hou er in ieder geval rekening mee dat de mobiele site voor alle sim-
pele mobiele telefoontjes goed te gebruiken is. Wat prachtig werkt en 
lekker snel laadt op een nieuw highend Android toestel, kan er op een 
wat oudere Blackberry vreselijk uitzien. Uitgangspunt voor een mobie-
le site moet zijn dat deze op elk apparaat goed te gebruiken is. Want 
dat is het voordeel ten opzichte van een app; een mobiele site kan met 
elke mobiele telefoon gebruikt worden. 
 
Responsive 
Sommige bedrijven maken hun website responsive. Een responsive 
site is een website die zich aanpast aan de grootte van je scherm. Op 
een computer toont de site bijvoorbeeld in drie kolommen met een 
navigatiebalk. Op een mobiele telefoon past de site zich aan tot één 
enkele kolom met de navigatie verstopt onder een icoontje. Heel han-
dig. Als je nog een hele nieuwe website met hele nieuwe achterkant 
gaat optuigen, dan is dit een ideale keuze.  
 
Mobiele site 
Maar als er al een bestaande website met een bestaand content ma-
nagement systeem is, en een compleet redesign er even niet inzit, dan 
kan er ook prima een losse mobiele site worden gemaakt. Maak de 
informatie (grafisch) niet te zwaar, maar laat ook niet teveel informatie 
weg. Presentatie en interactie zijn wel belangrijk, dus niet alles prop-
pen op de vierkante centimeter. Hou goed in gedachten wat de be-
langrijkste taken zijn die iemand mobiel wil kunnen doen.  
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Hoe pak ik mobiel aan 
Laat je niet gek maken door alle technische termen en shiny appicoon-
tjes in de appstore. Wat belangrijk is bij mobiel, is om het als business 
as usual te benaderen. Om te beginnen moet je je zoals bij elk project 
afvragen wat je doel is, wat je wilt bereiken.  
 
Doe vervolgens onderzoek naar de huidige situatie. Wat is je doel-
groep, en wat doet deze doelgroep nu? Op wat voor manier komen ze 
mobiel met het bedrijf of merk in aanraking? Dit is allemaal makkelijk 
uit te zoeken. Kijk in de Google Analytics van de website bijvoorbeeld 
wat het percentage van het verkeer is dat via mobiel komt. En met 
welke toestellen bezoeken ze de site?  
 
Zorg voor inzicht, via enquêtes of gebruikersonderzoek, naar wat ge-
bruikers verwachten van jouw bedrijf of instelling op hun mobiel. Dat 
leuke idee wat jullie naar mobiel willen brengen, zit de consument 
daar op te wachten? Hoe eerder je de consument betrekt bij je plan-
nen, hoe groter de kans dat het uiteindelijk een succes wordt. 
 
Vanuit het doel, doelgroep en de rest van je onderzoek volgt logi-
scherwijs wat het beste past op mobiel; een app of een mobiele site. 
Budget is hier natuurlijk ook geen onbelangrijke kwestie! Definieer 
ook duidelijk wanneer je mobiele project een succes is, en verbind er 
het liefst duidelijk meetbare resultaten aan. 
 
Wordt het een app? Zorg er voor dat vol gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden van een platform. Een iOSapp hoort te werken met 
mooie animaties. Een Androidapp hoort samen te komen met widgets 
voor op het startscherm. Net zo belangrijk als de app zelf is het 
appmarketingplan en het meegeven van goede keywords voor je App 
Search Optimization. De meeste gebruikers vinden je app door te 
zoeken in de store. En ten laatste, meet via bijvoorbeeld Google Analy-
tics for Mobile wat gebruikers in de app doen, net zoals dat bij een 
website gebeurt. Meten is weten, en op basis van data en gebruikers-
onderzoek kun je je app verder blijven ontwikkelen. 
 
Wordt het een mobiel vriendelijke site? Bedenk hierbij dat voor veel 
gebruikers de mobiele ervaring de enige is. Ga in ieder geval niet met 
allerlei aannames aan de slag als “dit lezen mensen nooit via hun mo-
biel” of “mensen gebruiken hun mobiel alleen onderweg”. Maar kijk 
wel kritisch naar hoe de informatie wordt gepresenteerd. Als de taak te 
complex is, gebruik mobiel dan nog steeds. Je kunt consumenten wat 
eerste informatie geven, en ze bijvoorbeeld via een simpel kort formu-
lier alleen hun naam en e-mailadres laten invullen. Op een ander tijd-
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stip achter de computer kunnen ze vervolgens de taak afmaken. Maar 
zo heb je ze wel bereikt op mobiel. 
 
De toekomst van mobiel 
Wat wel relevant is bij de vraag of mobiel een hype is, is waar de tech-
nologische vooruitgang verder heen gaat. Ik kan me de wereld over 
tien jaar eigenlijk niet meer voorstellen met ons nog steeds over dat 
schermpje gebogen. Meer waarschijnlijk zal de informatie, die nu nog 
via een mobieltje is te lezen, straks op hele andere manieren tot ons 
komen.  
 
De smartwatch is nu al in opkomst en met Google Glass hebben we 
straks een slimme computerbril vol realtime aanvullingen op de we-
reld op onze neus. En nog verder denkend, kan er zo maar een slim-
me connected chip op ons netvlies komen, of direct in ons brein, of 
verwerkt in onze kleding, helemaal smart geïntegreerd in onze spul-
len. Mobiele technologie kan zo bijna een natuurlijk onderdeel van 
onszelf worden, en van alle connected objecten om ons heen.  
 
Voor vandaag: zorg in ieder geval dat je mobiel aangehaakt bent. De 
mobiele trein raast voort en je kunt beter laat aan boord stappen, dan 
de trein helemaal missen. 
 
 

Brechtje de Leij is Senior Productmanager 
Mobile bij Sanoma en is verantwoordelijk 
voor de mobiele strategie & development 
van het nieuwscluster (o.a. NU.nl, WTF.nl, 
NUzakelijk, NUtech en NUsport). 
 
LinkedIn: 
nl.linkedin.com/in/BrechtjedeLeij  
Twitter: @BrechtjedeLeij 
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Beelden zijn realiteiten waar je wat mee moet 
én kan 
Door: Aart Paardekooper 
 
Een eeuw geleden raakte de Titanic al op zijn eerste vaart een ijsberg 
en zonk. Tegenwoordig maakt elk schip gebruik van een radar. Niet 
alleen om obstakels te ontwijken, maar ook om te bepalen wat de op-
timale route is. Zo’n radar, maar dan voor beelden en meningen, is 
essentieel voor overheden. Gemeenten hebben lokaal nieuws en de 
‘inner circle’ goed in beeld. Maar wat speelt zich af buiten de bekende 
cirkels? Onder de waterlinie? Wat er echt leeft in de gemeenschap 
komt vaak als topje van de ijsberg en met vertraging op de tafels van 
college, ambtelijk apparaat en raad. Hierdoor blijven risico’s én kan-
sen (te) lang uit het zicht. Dit hoofdstuk geeft aan hoe je deze wel snel 
genoeg in beeld krijgt met goede issue- en reputatie-analyses.  
 
Vier redenen voor monitoring van online uitingen  
Online is een schat aan feedback op beleid en bestuur van gemeenten 
te vinden. Uit onderzoek van David Kok blijkt dat veel gemeenten 
ervaring hebben met online monitoring van (1) risico’s en (2) vragen 
en problemen binnen de gemeente. Veel minder bekend is de strate-
gische kant van online monitoring in de vorm van (3) issue- en (4) 
reputatie-analyses. Hiermee komt het aantal redenen voor gemeenten 
om aan online monitoring te doen, op vier. 
 

  Vier vormen van 
online monitoring 

Reden voor monitoring  

1 Monitoring risico’s  Veiligheidsrisico’s tijdig zien aankomen en dus 
meer tijd om te anticiperen. Bijvoorbeeld bij eve-
nementen of ter voorkoming van project X. Ook 
belangrijk voor crisiscommunicatie.  

2 Monitoring vragen 
en problemen  

Vragen aan en opmerkingen over de gemeente 
actief opsporen en voorzien van antwoord of 
advies door middel van webcare. Burgers vinden 
het normaal dat bedrijven dat doen en verwach-
ten dat inmiddels ook van de gemeente. 

3 Analyse issues  Opkomende issues opsporen. Beelden en menin-
gen over beleid(sprojecten) tijdig in het vizier 
krijgen. Zien welke issues door bepaalde fracties 
worden opgepikt. Broodjes aap detecteren en 
debunken. Actief achterhalen welke beïnvloeders 
actief zijn op beleidsterreinen en met welke 
standpunten.  

4 Analyse reputatie-
uitingen  

Zien of de gemeente in de ogen van mensen de 
goede dingen doet en die goed doet. Van enorme 
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invloed op de slagkracht van college van B&W, 
afzonderlijke bestuurders én de ambtelijke orga-
nisatie.  

Tabel 7: vormen van online monitoring en reden voor monitoring 
 
Met een issue-analyse krijg je grip op een gevoelig beleidsonderwerp. 
Maak je wel eens een issue-analyse? Of doet een collega dat? Als je 
periodiek in het vizier hebt wat er leeft rond een plan of project win je 
tijd om te bedenken hoe je kunt voorkómen dat het een issue wordt. 
Een issue is een omstreden kwestie in de publieke opinie, die kan 
opspelen in de politieke besluitvorming. Juist gemeenten, die in het 
volle licht van de schijnwerpers opereren, kampen regelmatig met 
zulke kwesties. Met een issue-analyse maak je inzichtelijk waar welke 
weerstanden zich bij wie voordoen en wat je er mee kan doen. Beelden 
en beïnvloeders zijn zaken die je als gemeente niet stelselmatig moet 
vermijden of passief moet ondergaan alsof ze van bovenaf zijn gege-
ven. Het zijn realiteiten waar de gemeente rekening mee moet en vaak 
ook kan houden. Crux is werken met het BAM-principe: benoemen 
wat je ziet, aansluiten bij wat leeft en dit nadrukkelijk meewegen in 
beleid, communicatie en bestuur.  
 
Als daarnaast de portefeuillehouder, het college of zelfs de gemeente 
een imagoprobleem heeft gekregen, dan loont het ook om regelmatig 
een reputatie-analyse te maken om het probleem scherp te kunnen 
duiden en aanpakken.  
 
Wat maakt een issue-analyse krachtiger dan mijn eigen beeld of dat 
van anderen? 
Eenieder die voor de gemeente werkt heeft oog voor issues, beelden en 
meningen in de buitenwereld. De een is meer omgevingssensitief dan 
de ander, maar in essentie snappen bestuurders en ambtenaren alle-
maal hoe belangrijk het is om van buiten naar binnen te denken. Pro-
bleem is vaak dat iedereen dat doet op basis van zijn of haar eigen 
indrukken van de buitenwereld. Deze zijn per definitie gekleurd, af-
hankelijk van onze positie en onze persoonlijke achtergrond.  
 
Kunst is om alle beelden en meningen over een beleidsonderwerp in 
één analyse bijeen te brengen. Dus niet alleen voorstanders en steun-
betuigingen, maar ook critici en tegenargumenten. Dit moet gebeuren 
in vier kringen: media, maatschappelijke organisaties, doelgroepen en 
de bevolking. Een goede issue-analyse bestaat daarom in beginsel uit 
vier onderdelen: het mediabeeld, het stakeholderbeeld, het doelgroe-
penbeeld en het bevolkingsbeeld.  
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Je vindt, selecteert, weegt, duidt en formuleert deze op basis van:  
 
 online bronnen: nieuwsplatforms, websites, discussieforums, 

Twitter, Facebook enzovoorts; 
 aangevuld met offline bronnen, zoals lokale kranten, radio, televi-

sie en soms ook belevingsonderzoek naar de herkenning van en 
waardering voor gemeentelijk beleid.  

 
Met een issue-analyse breng je dus de veelheid aan beelden, menin-
gen en aanverwante issues in één overkoepelende analyse samen. 
Daarom zijn issue-analyses zo krachtig. Ze werken iedere keer weer 
als een spiegel, waar je als gemeente soms tevreden in kijkt en soms 
niet.  
 
Elke issue-analyse moet je óók (laten) voorzien van advies in de vorm 
van suggesties en ideeën om zaken te verbeteren. Bestuurders en col-
lega’s willen namelijk niet alleen kritische noten uit de omgeving 
voorgespiegeld krijgen, maar ook concrete handvatten hebben om 
meer steun te krijgen. Ook die haal je (mede) uit issue-analyses.  
 
Soms opereren wethouders bij de invoering van nieuw beleid als een 
‘lonesome cowboy’. Met veel bravoure brengen ze naar buiten welke 
zegeningen inwoners ten deel zal vallen als ze plan X of project Y 
zullen omarmen. Critici worden als zeurpieten weggezet, steunpilaren 
worden vergeten. Al snel blijken de weerstanden groter of anders dan 
gedacht. Of blijken zich neveneffecten voor te doen, die men niet had 
verwacht. De wethouder trekt vervolgens in zijn eentje ten strijde te-
gen alle kritiek en criticasters. Met een issue-analyse vooraf breng je 
het krachtenveld rond een thema in beeld, waardoor je steunpilaren 
van tevoren kan activeren en op kritiekpunten kan anticiperen. Zo 
wordt de wethouder vanaf de start van het nieuwe beleid geen ‘lo-
nesome cowboy’, maar een bestuurder die goed aanvoelt wat er nodig 
is en die gesteund wordt door meerdere, toonaangevende beïnvloe-
ders. Deze staan in hoofdzaak hetzelfde doel voor en willen dat samen 
met de wethouder bereiken. Met issue-analyses na de lancering van 
nieuw beleid breng je periodiek (het bereik en het gezag van) voor- en 
tegenstanders en argumenten voor en tegen in kaart, zodat de ge-
meente haar communicatie en beleid op elke gewenst moment kan 
bijsturen. Vitale sturingsinformatie dus voor projecten en bestuurders 
in een omgeving met afbreukrisico’s.  
 
Kan een wethouder niet gewoon strak zijn plan doorzetten en als een 
kapitein zijn schip kaarsrecht de haven binnenloodsen? Soms wel. 
Maar de strategie van stug doorzetten, louter zenden en het nog eens 
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uitleggen, werkt zelden. Daarvoor leven we te veel in een netwerksa-
menleving. Uit eigen ervaring - ambtelijke en politiek - weet ik hoeveel 
plannen of projecten zijn gesneuveld door onderschatting van wat er 
leeft. Bestuurders en bevolking komen vaker tegenover elkaar te staan 
dan goed is voor henzelf, hun medewerkers en de democratie. Regel-
matig een issue-analyse maken over een gevoelig plan of project is de 
enige manier om kwetsbare punten in beleid, communicatie en be-
stuur snel aan het licht te brengen zonder dat jouw kop eraf gaat. Het 
is namelijk niet jouw beeld of andermans beeld, maar het omgevings-
beeld. 
 
Moet de gemeente het dan iedereen naar de zin willen maken? Nee, 
ook niet. Dat kan ook niet, omdat de gemeente als enige moet bepalen 
wat we collectief doen en hoe. Vroeger zorgde het gemeentebestuur 
voor bescherming tegen indringers van buiten door de bouw van 
stadsmuren, tegenwoordig varieert haar takenpakket van het bouwen 
van scholen en wegen tot aan het zorgen voor betaalbare thuiszorg en 
armoedebestrijding. Wat een gemeente ook wil, zegt en doet, ze moet 
er voor zorgen dat ze weet wat mensen aan elkaar daarover vertellen. 
Zodat ze in deze netwerksamenleving connected blijft en een al te 
grote kloof tussen burger en bestuur voorkomt. Niet alleen in de peri-
ode voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar continu!  
 
Hoe vind, selecteer, weeg, duid en formuleer je relevante beelden en 
meningen? 
Issue-analyses maak je dus zowel vóór als na de lancering van een 
project en bevatten in essentie het mediabeeld, het stakeholdersbeeld, 
het doelgroepenbeeld en het bevolkingsbeeld. Soms is het in een of 
meer van deze vier kringen stil. Dat komt wel vaker voor: bijvoorbeeld 
eerst is er online een hoop buzz en bereikt het pas na enige tijd de 
kranten of tv. Zo’n cross-over gebeurt in de praktijk ook andersom: 
een bericht in de offline-media, leidt soms tot vele online-reacties. 
Soms houdt deze buzz langer aan de offline nieuwsgolf.  
 
Maar, hoe weeg en duid je wat media, stakeholders, (bestuurders) van 
doelgroepen en inwoners zeggen? Dit is misschien wel het moeilijkste 
aan het maken van een issue-analyse. Het vergt fingerspitzengefühl 
én ervaring. In essentie moet je bij het maken van een issue-analyse 
kijken met de ogen van een communicatiestrateeg, dus met oog voor 
wat nodig is om beleid goed te laten landen, zoals:  
 
 Aandacht. Krijgt de kernboodschap van de gemeente eigenlijk wel 

de aandacht die het nodig heeft? Berichten nieuwsplatforms, or-
ganisaties, doelgroepen en inwoners er over? Zijn er media, sta-
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keholders, doelgroepen of inwoners die meer informatie nodig 
hebben over beleid en de uitvoering? Waar zitten ze, online en off-
line?  

 Steun. Wordt de portefeuillehouder alleen bijgevallen door coali-
tiepartijen bijvoorbeeld? Dat is kwetsbaar. Zijn er ook andere or-
ganisaties en mensen die het beleid goed vinden? En dat willen 
zeggen, online én offline? Zoek ze op en vraag ze om steun te ge-
ven, online en offline. En weet je ook wie er vragen of kritiek heb-
ben? Wat voor steun of kritiek? Maak hier een antwoord op. Pas je 
kernboodschap desgewenst aan. Zoek vragenstellers of criticasters 
en geef antwoord. Contact maken helpt sowieso. Jouw kant van 
het verhaal vertellen soms ook. En weet je welke ‘broodjes aap’ de 
ronde doen? Zo ja, reageer erop. Politiek gecreëerde broodjes aap 
zijn opzettelijk en kun je soms negeren op basis van ‘niet wrijven 
in een vlek’. 

 Reputatie. Hoe wordt er over de portefeuillehouder gesproken? Of 
over het gemeentebestuur of de gemeente? Als de politieke prin-
cipaal geen goede naam heeft, kan het plan nog zo goed zijn, de 
kans op een goede landing is klein. Eerst moet de reputatie wor-
den verbeterd, liefst in samenhang met het issue. Dan wint de 
portefeuillehouder aan gezag op nota bene zijn eigen gebied. 

 
Dit brengt me tot aandachtspunten voor het wegen en duiden van 
beelden en meningen. Ik gebruik deze meestal als checklist tijdens 
trainingen over issue-analyses. En daar voeg ik aan toe: “the proof of 
the pudding is in the eating”! Dus ga er vooral mee aan de slag. Hier-
bij de checklist van aandachtspunten die ik in mijn hoofd heb bij de 
weging en duiding van alle online beelden en meningen die ik heb 
geselecteerd over een bepaald beleidsonderwerp. Voor de alerte lezer: 
ze overlappen deels en vormen samen één geheel: 
 
a. Aandacht: hoeveel aandacht krijgt het plan? 
Of het nu gaat om de bouw van een nieuw gemeentehuis of een nieu-
we bezuiniging: eerste vraag is hoeveel aandacht krijgt het plan? Be-
richten media er überhaupt over? Online én offline? En hoe breed 
wordt het issue verder opgepakt in de gemeenschap? Geven alleen een 
paar betrokkenen er aandacht aan, of vindt zo’n beetje de hele bevol-
king er wat van, zoals bij de bouw van een gemeentehuis vaak het 
geval is? Kortom: hoeveel aandacht krijgt het in alle vier de kringen?  
 
b. Ontvangst: landt de boodschap inhoudelijk?  
Welk deel van de kernboodschap wordt wel opgepikt en welk deel 
niet? En in welke beelden en woorden vindt de online en offline con-
versatie plaats? Sluiten die aan bij de kernboodschap, de beelden en 
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woorden van de gemeente? Welke argumenten en voorbeelden voor of 
tegen het plan of project noemt men? Sluiten die aan bij de argumen-
ten en voorbeelden van de gemeente? Waar wel? Waar niet? 
 
c. Steun of kritiek: hoe valt de boodschap?  
Hoe valt de boodschap bij media, stakeholders, doelgroepen en inwo-
ners? Hoe wordt het plan, het project, de maatregel of de activiteit 
onthaald in diverse kringen? Positief? Negatief? Neutraal? Gemengd? 
Waarom?  
 
d. Emoties: roept het sterke emoties op? 
Met welke emoties praten mensen over het plan of project? Is dat van 
heel licht: rationeel alle voors en tegens afwegend? Of is er een sterke 
gevoelsmatige steun of afkeer? Blijdschap? Opluchting? Verontwaar-
diging? Dit is belangrijk voor de duiding. 
 
e. Beïnvloeders: wie roeren zich met welke standpunten? 
Geven alleen de usual suspects hun mening? Vaak zijn dat de meest 
betrokken politici, media, maatschappelijke organisaties en inwoners. 
Of wordt in bredere lagen van de bevolking erover gesproken? En mis-
schien ook buiten de gemeente? En wie krijgen er allemaal het podi-
um op lokale, regionale en landelijke nieuwsplatforms? Wie heeft 
hoeveel volgers (Twitter) of vrienden (Facebook)? Kortom, wie is hoe 
invloedrijk en waarom? 
 
f. Verbanden: welke verbanden legt men? 
Mensen brengen zaken gemakkelijk met elkaar in verband. Bijvoor-
beeld “we moeten extra bezuinigen” omdat “de gemeente zo nodig 
een nieuw gemeentehuis moet bouwen”. Maar ook leggen mensen 
vaak verbanden in bredere zin, bijvoorbeeld met het regeringsbeleid of 
hoe soortgelijk beleid bij een andere gemeente heeft uitgepakt. Welke 
verbanden legt men online en offline? Legt men ook verbanden met 
soortgelijke issues elders? Welke verbanden zijn common sense? 
Welke zijn vergezocht? Welke zijn broodjes aap? 
 
g. Het deel van de publieke opinie onder water: wat men niet zegt 
Welke beelden en meningen doen niet de ronde? Dat klinkt misschien 
vergezocht, maar is het zeker niet. Soms komen bepaalde beelden of 
meningen pas (weer) op naar aanleiding van een nieuwsgolf. Denk 
aan zinloos geweld of sjoemelende bestuurders: dan wordt dezelfde 
verontwaardiging weer zichtbaar geuit. Maar ook als bijvoorbeeld een 
crisis niet goed bedwongen is en de burgemeester nog niet in het vi-
zier van criticasters was, dan gebeurt dat vroeg of laat waarschijnlijk 
wel. In elk geval is de vraag stellen welke beelden en meningen (nog) 
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niet de ronde doen belangrijk om daarop te kunnen anticiperen. 
Beeldvorming staat nooit stil… 
 
h. Reputatie: welk imago heeft de portefeuillehouder, het gemeente-

bestuur of de gemeente? 
Hoe wordt er over de portefeuillehouder(s) gesproken? Of over het 
gemeentebestuur of zelfs de gemeente zelf? Om dit te analyseren ge-
bruik ik drie criteria voor goed leiderschap van lector overheidscom-
municatie Reint-Jan Renes:  
 
 Betrokkenheid: weten wat er speelt en daar herkenbaar blijk van 

geven;  
 Betrouwbaarheid: integer handelen én zich inzetten voor het al-

gemeen belang in plaats van het persoonlijk belang of het groeps-
belang;  

 Competentie: dossierkennis, daadkracht, consistentie, samenwer-
kingsvermogen. 

 
Deze drie criteria zijn essentieel voor iemands reputatie als leider en 
vormen de uitgangspunten voor reputatieanalyses en -management. 
Vanwege het specifieke karakter kom ik daar op een andere plaats op 
terug.  
 
Timing is alles 
Plan je issue-analyse nauwkeurig. Het is zonde van jouw tijd en zin, 
en die van je collega’s en portefeuillehouder(s), als je wat leeft in de 
buitenwereld vakkundig, maar te laat naar binnen tilt. Beter een halve 
issue-analyse op tijd sturen, dan een hele issue-analyse te laat. Er zijn 
vele interne werkprocessen waarop je met de planning van een issue-
analyse kan inhaken, zoals projectteams, MT’s, collegevergaderingen 
van B&W et cetera. Kies de meest relevante, of zorg bijvoorbeeld voor 
een update voor het college van B&W op dinsdag. Daarnaast zijn er 
momenten in de buitenwereld waarop je kan en soms moet inhaken 
met een analyse, zoals inspraakavonden, raadsvergaderingen, demon-
straties, werkbezoeken. Zorg dat je interne en externe evenementen in 
één overzicht samenbrengt, bijvoorbeeld in de vorm van een commu-
nicatiekalender. Dan zie je ook (meer) dwarsverbanden en kun je 
werkbezoeken (meer) strategisch plannen. Die je natuurlijk weer ana-
lyseert op hun impact, om te weten hoe effectief communicatie was, 
het beleid(svoornemen) viel en de reputatie van de portefeuillehou-
der(s) werd beleefd. 
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Hoe kunnen we anticiperen op snel opkomende issues? 
Veel issues komen snel op, vaak in een paar uur. Als iemand van de 
gemeente dagelijks signaleert welke (andere) issues, beelden en me-
ningen er leven in de gemeente, kan iedereen veel eerder onverwachte 
weerstanden (risico’s) én nieuwe ideeën bij groepen mensen (kansen) 
zien aankomen. Dat geldt ook voor de issues die bijvoorbeeld fracties 
oppikken uit de samenleving en inzetten in het raadswerk. Voor deze 
vorm van dagelijkse online monitoring bestaat een aparte methode en 
vorm: de Dagradar. Een heel handig hulpmiddel om de actualiteit 
goed te managen. 
  
Tot slot: hebben we monitoring tools nodig? 
Online is er, zoals gezegd, een schat aan gratis feedback op beleid en 
bestuur te vinden. Voor elke issue- en reputatie-analyse zoek ik én 
handmatig én gebruik ik een online monitoring-tool. Waarom? 
Handmatig zoeken, dat wil zeggen een aantal relevante websites en 
Twitter-accounts nalopen en googlen, is mooi, maar levert maar een 
deel van het verhaal op. Het hele beeld boven water krijgen is trou-
wens onhaalbaar, maar bij een specifiek issue, met vaak eigen zoek-
termen, over een bepaalde periode, is het noodzakelijk om een online 
monitoring-tool tot je beschikking te hebben. Ook in Nederland zijn 
een paar goede producenten van online monitoring-tools, zoals 
Buzzcapture, Coosto, Finchline en OBI4WAN. Kies in elk geval een 
tool die voldoet aan wat je nodig hebt aan kwaliteit en functionaliteit. 
En natuurlijk voor een producent die een structurele relatie met de 
gemeente wil opbouwen, de nodige ondersteuning geeft in het ge-
bruik ervan en oog houdt voor doorontwikkeling van de tool (mede) op 
basis van jullie wensen.  
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Aart Paardekooper (1967) is directeur van 
Beleidsversnellers, adviseur bij  
HowAboutYou en gemeenteraadslid in 
Leidschendam-Voorburg. Eerder was hij 
bestuursadviseur en hoofd communicatie 
bij het ministerie van Onderwijs.  
 
Met een speciale methode analyseert hij 
issues, beelden en meningen. Zijn kracht 
zit in duiden wat er speelt in combinatie 
met scherpe advisering over ‘hoe beter en 
anders’. Hij traint en begeleidt (teams van) 

adviseurs, projectleiders en bestuurders in het omgaan met lastige 
issues en reputatieproblemen.  
 
 
Voor meer informatie kun je contact met hem leggen via  
info@beleidsversnellers.nl en 06-14625242. 
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Van strategie naar praktijk: een case uit Den 
Haag 
Door: Patrick Rancuret 
 
En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de ge-
meente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale media. 
En dat is begrijpelijk. In een tijd waarin de gemeente moet bezuinigen 
en geen euro het stadhuis verlaat zonder business case, kun je natuur-
lijk niet zomaar 'iets' gaan doen met sociale media. Managers vragen 
om harde cijfers en een zakelijke onderbouwing. Maar welke cijfers 
geef je dan? De opbrengst van sociale media meet je bij een gemeente 
niet af aan de winst van de organisatie, de omzetgroei of een Net 
Promoter Score. En die zakelijke onderbouwing? Het gaat bij sociale 
media om mensen, interactie en relaties. Een investering hierin ver-
dien je niet op korte termijn terug in harde euro’s, maar op langere 
termijn in effecten en misschien op heel andere gebieden dan je ver-
wacht. Iemand die tevreden is over de service via webcare, is daarna 
misschien ook eerder geneigd om mee te werken aan een onderzoek 
of participatieproject.  
 
Bij de gemeente Den Haag proberen we aandacht te hebben voor bei-
de kanten van het verhaal. We kiezen voor een realistische en zakelijke 
benadering waarin we de doelen van de organisatie als uitgangspunt 
nemen. We zoeken daarbij steeds naar relevante indicatoren om op te 
sturen. Met deze indicatoren leggen we gelijk die manager uit wat hij 
er aan heeft. Tegelijkertijd gebruiken we de individuele verhalen, 
klachten en mooie cases om te laten zien waarom sociale media be-
langrijk zijn voor ons.  
 
Aanpak 
De gemeente Den Haag was al enkele jaren actief met sociale media 
toen we in 2012 besloten om meer richting en samenhang te brengen 
in onze activiteiten op sociale media. Daar was een duidelijke aanlei-
ding voor. Er waren steeds meer berichten over de gemeente Den 
Haag, er dreigde een wildgroei te ontstaan aan gemeentelijke Face-
bookpagina’s en Twitterkanalen en niet alle initiatieven waren even 
succesvol. 
 
Het uitgangspunt in onze aanpak was om het gebruik van sociale me-
dia niet als doel op zich te stellen, maar om het te koppelen aan de 
doelen uit het collegeakkoord. Vanuit deze doelen gingen we naar de 
doelen op procesniveau en vervolgens naar de doelen voor sociale 
media. Dit volgt het Social ROI model van de Altimeter Group.  
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Figuur 11: Social ROI model van de Altimeter groep 
 
Om de doelen concreet te maken en te vertalen naar sociale media 
gebruikten we het OGSM-raamwerk (Objective, Goals, Strategies, 
Measures). Dit strategisch model helpt ons om van een hoog abstrac-
tieniveau af te dalen naar concrete en meetbare maatregelen en acties. 
Voor de keuze van de indicatoren geldt natuurlijk dat ze relevant en 
behapbaar moeten zijn. Het meten is geen doel op zich en het mag 
niet teveel moeite kosten om de juiste cijfers boven tafel te krijgen. 
Daarbij moeten de indicatoren herkenbaar zijn voor de organisatie. 
 

 
Figuur 12: OGSM raamwerk 
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Doelen en indicatoren 
De inzet van sociale media relateren wij altijd aan een van de volgende 
doelen:  
 
 betere dienstverlening; 
 vergroten van betrokkenheid; 
 effectievere communicatie. 
 
Betere dienstverlening 
Waarom kan aanwezigheid op sociale media de dienstverlening van de 
gemeente verbeteren? Hieraan zitten twee aspecten. Allereerst spelen 
sociale media een rol in de ambitie voor een volledig digitale overheid 
in 2017. Via sociale media wijzen we klanten op de mogelijkheid om 
producten en diensten aan te vragen via de website.  
 
Indicatoren: 
 % bezoekers op denhaag.nl dat afkomstig is van sociale media 

(traffic); 
 % bezoekers op denhaag.nl dat een product of dienst afneemt via 

de website (conversie). 
 
Daarnaast zijn de sociale media zelf een groeiend kanaal voor vragen, 
meldingen en klachten over de gemeente Den Haag. Twitter en Face-
book blijken voor de Hagenaars een laagdrempelig, toegankelijk en 
snel middel om in contact te komen met de gemeente. Voor de ge-
meente zijn deze berichten ook heel waardevol. Door goed te luisteren 
hebben we continu zicht op wat er leeft in de stad en krijgen we direc-
te feedback op het functioneren van de gemeente. Om alle vragen aan 
de gemeente centraal af te handelen is webcare ondergebracht bij het 
klantcontactcentrum. We behandelen sociale media daar als een van 
de servicekanalen en sluiten aan bij bestaande doelen en prestatie-
indicatoren.  
 
Indicatoren:  
 aantal vragen, klachten en meldingen via sociale media; 
 % vragen afgehandeld in de eerste lijn;  
 gemiddelde reactietijd op vragen via sociale media;  
 gemiddelde oplossingstijd door backoffice.  
 
Het aantal vragen, klachten en meldingen via sociale media is mo-
menteel nog maar een klein deel van het aantal contacten via telefoon 
en e-mail. Maar het aantal groeit gestaag en de aandacht is enorm. 
Webcare ligt onder een vergrootglas en naast de inwoners houden ook 
gemeenteraadsleden en journalisten het kanaal goed in de gaten. Uit 
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de reacties van klanten maken we op dat ze het gemak en de snelheid 
van reageren erg waarderen. Deze waardering hopen we ook terug te 
zien in het reguliere klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Vergroten van betrokkenheid 
Er zijn in Den Haag veel mensen met goede ideeën en initiatieven om 
de stad nog mooier, schoner of veiliger te maken. Hoe kunnen we 
deze mensen via sociale media ondersteunen en faciliteren? Of an-
dersom, hoe kunnen we via sociale media meer mensen mobiliseren 
om mee te doen en mee te denken met de gemeente?  
 
Een algemene indicator voor de betrokkenheid is de hoeveelheid in-
teractie via sociale media. Is de gemeente echt in gesprek of blijft het 
simpelweg bij een ‘like’ op de Facebookpagina? Op Facebook kun je 
de betrokkenheid aflezen aan de IPM-score: de hoeveelheid interactie 
per 1000 fans (Interactions Per Mille). De IPM-score is een veelge-
bruikt instrument om betrokkenheid te meten en te vergelijken met 
anderen. De gemeente Den Haag hanteert als streefwaarde een IPM-
score van 8. 
 

 
Figuur 13: De IPM-score 
 
De IPM-score is heel bruikbaar, maar zegt weinig over de inhoud van 
de interactie. Op Facebook gaat het vaak om leuke acties, evenemen-
ten en prijsvragen, zonder dat men echt betrokken hoeft te zijn bij de 
stad. Daarom kijken we ook bij individuele (participatie)projecten naar 
de inzet van sociale media. Via Facebook-apps en tools voor de website 
kunnen we mensen gericht vragen om mee te denken over bijvoor-
beeld het ontwerp van een nieuwe speeltuin of de verdeling van bud-
getten. Hierbij wordt de betrokkenheid gemeten aan de hand van het 
aantal deelnemers en de input vanuit de community.  
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Figuur 14: resultaten moodboard (60 deelnames, gemiddelde leeftijd: 23) 
 
Effectievere communicatie 
Het mooie van sociale media is dat je door goed te luisteren en te ana-
lyseren al ontzettend veel kunt leren over je communicatievraagstuk. 
Informatie over de omvang en dynamiek van een community, inzicht 
in de belangrijkste beïnvloeders en netwerken, de populairste ge-
spreksonderwerpen, enzovoorts. Veel informatie is beschikbaar en 
direct te gebruiken. De grootste valkuil van de afdeling communicatie 
is om deze fase over te slaan en sociale media te zien als extra kanaal 
om te zenden. De Facebookpagina wordt in zo’n geval een virtueel 
bushokje waar niemand het over heeft. 
 
Bij deze doelstelling ligt de focus op conversie: wat zijn heel concreet 
de achterliggende doelen en wat zou er met behulp van sociale media 
moeten gebeuren? Sociale media moet bijvoorbeeld (mede) zorgen 
voor:  
 
 minimaal 5000 bezoekers op een evenement; 
 50% stijging van het aantal inschrijvingen op een traineeship; 
 meer dan 1000 downloads van een folder. 
 
Het is ontzettend lastig om de zuivere opbrengst en invloed van socia-
le media hierin te meten. De communicatie via sociale media verloopt 
niet in een isolement, maar wordt ook beïnvloed door andere kanalen. 
Er zijn wel indicatoren die je iets kunnen zeggen, zoals het bereik van 
tweets, de viraliteit op Facebook of het verkeer naar de website.  
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Figuur 15: Invoering bedelverbod – 41.392 views op Facebook 
 
Leerpunten 
We zijn nog lang niet klaar, maar op de goede weg. Iedere dag ont-
dekken we zaken die beter kunnen en ontstaan er nieuwe ideeën om 
mee aan de slag te gaan. Er zijn het afgelopen jaar een aantal leerpun-
ten blijven hangen, waar we mee verder willen:  
 
1. Van sociale media naar social business (of sociale overheid)  

Door sociale media in te passen in de organisatie loop je tegen 
oude problemen aan. Doelen die niet scherp geformuleerd zijn; 
processen die niet soepel lopen. Het publieke karakter van sociale 
media maakt het zichtbaar en soms pijnlijk duidelijk dat niet alles 
goed functioneert. De uitdaging is om het daar niet bij te laten, 
maar om het ook daadwerkelijk anders te gaan organiseren en so-
ciale media te gebruiken als motor achter die verandering. 

2. Het belang van terugkoppeling 
Iedereen is gevoelig voor negatieve en positieve signalen op socia-
le media. Van wethouder tot beleidsmedewerker. Niet iedereen in 
de organisatie heeft echter kennis over sociale media of zicht op 
wat daar wordt gezegd. Het helpt enorm om niet alleen de cijfers 
te laten zien, maar ook om aandacht te besteden aan de individue-
le klachten, de foto’s en de verhalen achter de tweets.  

3. Wees alert en flexibel 
De meest succesvolle acties en berichten van afgelopen jaar ont-
stonden niet vanuit vooraf bedachte plannen en scherp geformu-
leerde doelen, maar speelden in op de actualiteit. Ze waren rele-
vant, goed getimed en hadden daardoor impact. Het is belangrijk 
om na te denken over structuur en werkwijze, maar je moet tege-
lijkertijd ook oog houden voor wat er om je heen gebeurt.  
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Het nieuwe communiceren 
Door: Betteke van Ruler 
 
De tijd dat een gemeente het zich kon permitteren de deur op slot te 
doen voor de buitenwereld als dat beter uitkomt, is definitief voorbij. 
Iedere organisatie, en dus ook de gemeente, moet zich opstellen als 
een communicatieve organisatie. En daarmee wordt niet zozeer be-
doeld dat de organisatie regelmatig van zich laat horen. Maar vooral 
dat ieder in de organisatie bereid en in staat is om in gesprek te gaan 
met wie dat graag wil, én luistert naar het maatschappelijk humeur.  
 
“De samenleving neemt geen genoegen meer met mooie praatjes, dat 
wordt ook voor bestuurders steeds duidelijker. Als het klanten of bur-
gers niet bevalt, stemmen ze met de voeten en laten het met een dikke 
#fail ook nog even aan de hele wereld weten. Communicatie kan een 
organisatie in deze tijd maken of breken”, stelde Ron van der Jagt, 
voorzitter van de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals 
Logeion, onlangs in zijn blog. Wat twintig jaar geleden goede com-
municatie was, is het nu niet meer. Waren we toen uiterst tevreden als 
er af en toe voorlichting werd gegeven, en kon de overheid met een 
gerust hart zeggen dat ‘je een broedende kip niet moet lastig vallen’, 
daarmee red je het nu niet meer. Dat komt omdat de samenleving 
andere eisen stelt, en die zijn een direct gevolg van twee grote maat-
schappelijke trends: digitalisering en gebrek aan vertrouwen.  
 
Trend 1: Digitalisering  
Dé maatschappelijke trend van deze tijd is de digitalisering van de 
samenleving. Op IJsland na heeft Nederland de grootste hoeveelheid 
huishoudens met een of meer computers: die nadert de 100%. Bijna 
iedereen die werkt of naar school gaat, heeft een smartphone. In eer-
ste instantie zou je denken dat ook alle communicatie van organisaties 
dan maar digitaal moet worden uitgevoerd. Maar dat is te gemakkelijk 
gedacht en bovendien gevaarlijk voor een goed contact met de burger. 
Onderzoek laat steeds vaker zien dat met alleen digitale communicatie 
lang niet alle burgers worden bereikt. Niet omdat ze geen computer 
hebben, maar omdat ze die gebruiken voor heel andere dingen. De 
enige manier om te weten te komen hoe burgers digitaal te bereiken, 
is het te onderzoeken. En dat soort onderzoeken worden nog erg wei-
nig gedaan. Overigens scoren voor de geloofwaardigheid van de af-
zender de klassieke media nog altijd het hoogst. Ook dat is een reden 
om de klassieke media niet al te snel uit de communicatieplanning te 
halen.  
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Sociale media noemen we sociaal, omdat ze zijn in te zetten voor het 
wederzijdse contact, het met elkaar in gesprek gaan. Ze worden echter 
vooral gebruikt voor expressie van eigen kwesties of goed optreden. 
Digitale media worden gezien als ‘rijker’ dan de klassieke media, om-
dat er niet alleen tekst aangeboden kan worden, maar ook beeld en 
omdat erop gereageerd kan worden. Maar het blijven ‘arme’ media 
omdat de voordelen van de non-verbale communicatie van het per-
soonlijk contact ontbreken. Niet voor niets hebben sommige bedrijven 
tegenwoordig af en toe een ‘email vrije dag’ om te stimuleren dat 
mensen vaker bij elkaar binnen lopen als ze iets willen bespreken. We 
zullen dus het nut van digitale media voor het contact met de burger 
moeten nuanceren.  
 
Het is ingrijpend dat organisaties denken dat zij de initiator van de 
berichtgeving zijn. Wetenschappers raden aan een organisatie te zien 
als onderdeel van een netwerk in plaats van als middelpunt van het 
eigen universum, en dat betekent nogal wat. Allereerst dat organisa-
ties het zich niet meer kunnen permitteren om te blijven denken dat 
hun stakeholders klaar staan om naar hen te luisteren. Stakeholders 
praten zelf en willen graag worden gehoord. Als het meezit, richten ze 
zich op de organisatie zelf, als het tegenzit op de hele buitenwereld. 
Bovendien is het niet meer duidelijk wie stakeholder is. Het maat-
schappelijk humeur wordt gevormd door mensen die zichzelf uitroe-
pen tot belanghebbende en zich lang niet altijd als zodanig bekend-
maken. Trendwatchers zeggen wel dat organisaties hun houding moe-
ten aanpassen van 90 procent zenden naar 80 procent luisteren. Al-
leen dan kun je aansluiting vinden op wat in de publieke arena, op 
blogs, in sociale netwerken, et cetera, wordt. Maar dat kan alleen als 
een organisatie haar eigen standpunten op orde heeft, weet waar zij 
zelf staat en waar onderhandelingsruimte zit. Zonder dat waait zij 
namelijk met alle winden mee en verliest zij alle consistentie. Dat 
vraagt om veel intern overleg en afstemming. Vandaar dat interne 
communicatie steeds belangrijker wordt.  
 
Trend 2: Dalend vertrouwen 
Een al langer lopende trend is het dalend vertrouwen in instituties als 
de overheid. Uit de Edelman Trust Barometer 2013 blijkt dat de sterke 
daling in vertrouwen in de overheid in 2011 in 2012 niet is terugge-
wonnen.  
 
Goede diensten en goed beleid zijn voor iedere organisatie uiteraard 
voorwaarden, maar geen garantie voor overleving. De samenleving 
moet het beleid en de manier van handelen betrouwbaar, geloofwaar-
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dig en rechtvaardig vinden. Alleen dan krijgt de organisatie een ‘li-
cense to operate’. Bij legitimiteit draait het om wat goed en rechtvaar-
dig wordt gevonden. Wat wij rechtvaardig vinden verschilt per situatie 
en generatie en komt tot uiting in het maatschappelijk humeur. In de 
openbaarheid worden allerlei thema’s besproken. Interessant is wie 
zich mengt in de discussie en op welke manier. Wie initiator is en 
welke kant het op gaat, is meestal niet te zeggen. Daar wordt het 
maatschappelijk humeur ontwikkeld.  
  
Veel meer mensen spreken over veel meer onderwerpen in de open-
baarheid. Mensen onderbouwen hun meningen zelden, en ze uiten 
zich extremer. De ratio is heel wat minder belangrijk dan de emotie. 
Het dalende vertrouwen wakkert dat alleen maar aan. Vandaar dat ik 
liever spreek over maatschappelijk humeur dan over publieke opinie. 
Een organisatie moet steeds meer rekening houden met het maat-
schappelijk humeur en ze moet heldere standpunten innemen. Een 
organisatie moet weten wat de bandbreedte is. Is er ruimte om met de 
meningen van mensen mee te buigen, dan is het makkelijk. Is daar 
geen ruimte voor, dan is het van belang duidelijk aan te geven waarom 
niet. Maar als daar nog over nagedacht moet worden als het maat-
schappelijk humeur zich met de organisatie bemoeit, is het te laat.  
 
Het afnemende vertrouwen speelt net zo goed binnen het communi-
catie vak. Ook daar geldt van trust me naar show me en proof me. 
Overal speelt de accountability-kwestie: hoe overtuig je je opdrachtge-
ver dat zijn of haar geld goed wordt besteed? De bekendste vorm van 
accountability is achteraf aantonen wat je hebt bereikt (performative 
accountability). Alles wat je achteraf kunt laten zien, is meegenomen, 
maar als het je enige vorm van accountability is, heb je het vaak zwaar. 
Wetenschappers pleiten ervoor om vooraf gemaakte keuzes te onder-
bouwen, in plaats van achteraf de resultaten te tonen (decisional ac-
countability). Communicatieacties zijn moeilijk te voorspellen. Dat 
bevordert de kwaliteit van je keuzes. Het is belangrijk dat je weet wat 
er nu speelt en wat de theorie je leert over goede keuzes, en ook of je 
moreel de juiste keuzes maakt (social accountability). Dat gaat over de 
stijl van communiceren. Iedere keuze heeft dus een theoretische, em-
pirische én morele onderbouwing nodig. 
 
Trend 3: De communicatieve organisatie 
Door de digitalisering van de samenleving en het afnemende vertrou-
wen moeten organisaties communicatieve organisaties worden. Orga-
nisaties die voortdurend werken aan hun legitimatie, die stelselmatig 
bouwen aan de verbinding met de omgeving en die 24/7 verbonden 
zijn met wat er leeft in de onderstroom. De organisatie, en dus haar 
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leden, moet zich communicatiever opstellen. Dat wil zeggen: sensitief 
en responsief. “Having a friend is being one”. Communicatie is nu 
eenmaal geen ‘magic’ en mensen vallen zelden voor mooie woorden 
om de mooie woorden alleen. Het gaat erom dat de ontvanger de 
boodschap aantrekkelijk en legitiem vindt. Iedereen in de organisatie 
draagt bij aan zo’n boodschap, bewust of onbewust, of hij wil of niet. 
Mensen vormen een beeld van een organisatie door de stijl van com-
municeren van alle medewerkers van een organisatie. Communicatie 
is de verantwoordelijkheid van iedereen en afdelingsmanagers moeten 
zijn of haar teamleden in de gaten houden en zo nodig bij sturen. 
Welke de rol heeft de afdeling Communicatie? Is die dan de zoveelste 
communicator in de organisatie? Of heeft de organisatie de visie en 
bijdrage van de afdeling Communicatie nodig? 
 
Innovatief communicatiemanagement 
In de communicatieve organisatie zorgt iedereen voor zijn of haar 
eigen communicatie. Maar dat kan niet iedereen zomaar. Daar moe-
ten zij dus bij geholpen worden, er moeten richtlijnen komen, som-
mige medewerkers moeten worden gecoacht, of ondersteund met 
goede communicatiemiddelen of -diensten. De functie van de afdeling 
Communicatie zal veranderen van regisseur van de eigen productie 
naar ondersteuner van anderen. Niet het communiceren zelf staat dan 
centraal in het vakgebied, maar het sturen, faciliteren, afremmen en 
begeleiden van al het gecommuniceer in en om de organisatie, ten 
behoeve van de organisatie. Ik noem het vakgebied daarom ‘commu-
nicatiemanagement’. 
 
De 4 C’s van het communicatie vak 
Er is een Europees onderzoek uitgevoerd waaraan experts in onder-
zoek en onderwijs in communicatiemanagement uit 24 landen deel-
namen. In dit onderzoek werd het vakgebied ingedeeld in vier deelter-
reinen: counseling, coaching, conceptualisering en creatie (Van Ruler 
en Vercic, 2005). De conceptualisering en de creatie hoorden altijd al 
bij het vakgebied, counseling en coaching hoorden er volgens sommi-
gen beslist bij, volgens anderen niet. Ze passen echter naadloos bij de 
huidige trends in het vakgebied. In zijn nieuwe boek ‘De Alignment 
Factor. Bouwen aan duurzame relaties’ (2012) laat Van Riel het repu-
tatiedenken los en stelt hij dat het hebben van een ‘license to operate’ 
de enige manier is om te overleven. Om die te krijgen moet iedere 
organisatie beginnen met het traceren van de dominante trends in 
sociale kwesties, het peilen van haar relatieve positie binnen de bran-
che (reputatie), en het periodiek vergelijken van de realiteiten met de 
verwachtingen van haar eigen managers. “Kennis van de discrepanties 
tussen de gewenste strategie en de feiten en cijfers van extern geloof 
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en gedrag is een cruciaal vertrekpunt voor effectieve interventies, zo-
wel in algemene beleidsacties als in specifieke tactische communica-
tie” (p.19). Dit is wat wij in het Europese onderzoek ‘counseling’ heb-
ben genoemd. 
 
Coaching gaat over de hulp aan de leden van de organisatie bij de ver-
betering van hun communicatieve competentie. Dat past in een tijd 
waarin iedereen in de organisatie zelf communiceert. In toenemende 
mate wordt duidelijk dat mentaliteit (waarden) een belangrijker factor 
is dan technische vaardigheid. Vandaar dat dit deelterrein kan worden 
gezien als uitvoering van de counseling. En datzelfde geldt voor de 
communicatieplannen en de creatie van de middelen: ook die moeten 
passen binnen de standpunten die in de counseling intern worden 
ingenomen. Hiermee komen ook de conceptualisering en de creatie in 
ander licht te staan: ook dat zijn zaken die ingezet worden om (ande-
ren in) de organisatie te helpen beter te communiceren. Van een goe-
de communicatieafdeling mag bovendien worden verwacht dat zij in 
staat is om voor de afstemming tussen al dat gecommuniceer te zor-
gen. Niet om alle neuzen zo nodig in dezelfde richting te krijgen – dat 
kan toch niet – maar wel om met elkaar te bepalen hoe men in de 
organisatie met elkaar wil omgaan en naar buiten wil treden. De stijl 
van het huis noem ik dat, en dat wordt steeds belangrijker. Die kun je 
niet achter je bureau ontwikkelen en in een leuke brochure de organi-
satie insturen. Dat vraagt heel veel overleg en training. Dat is steeds 
vaker ook een taak van de communicatieafdeling. 
 
Flexibiliteit staat voorop 
Door de trends werkt ook het traditionele communicatieplan niet 
meer, als het dat ooit heeft gedaan. Daarin wordt vooraf bepaald welk 
resultaat je gaat behalen en welke acties je daarvoor moet uitvoeren. 
Veranderen de omstandigheden onderweg, of blijken de effecten van 
je acties anders te zijn dan verwacht, dan moet je achteraf meestal 
toegeven dat je doelstellingen toch niet realistisch waren, je doelgroe-
pen toch niet klopten en of je niet de juiste strategie, de juiste acties, 
of de juiste boodschap had gekozen. Zonde van al het werk en het geld 
dat erin is gestopt.  
 
Veel communicatieprofessionals wijken daarom af van hun oorspron-
kelijke plan. Of schrijven helemaal geen plan meer. Maar ja, houd dan 
de rode draad maar eens vast. De meeste mensen hebben wel een 
methode nodig. Anders volg je al snel de waan van de dag en waai je 
met alle winden mee. Een methode helpt om de taken te structureren, 
om je gedachten te ordenen en richting te bepalen, om geld en mens-
kracht te verantwoorden, en houd je af van het pure middelen-denken. 
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Maar dat moet wel een methode zijn die realistisch is en rekening 
houdt met het onvoorspelbare en de dynamiek. Dat moet dus veel 
flexibeler. Zo’n methode is de Reflectieve Communicatie Scrum (Van 
Ruler, 2013). Die omarmt het flexibele niet alleen, maar formaliseert 
het ook door regelmatig te evalueren en bij te stellen. Mensen die met 
Scrum werken zijn er enthousiast over. De intense samenwerking, het 
snelle resultaat, het inspelen op de dynamiek, de centrale rol van de 
scrum-coach: allemaal zaken die het werken leuker maakt en de resul-
taten beter. Scrum is daarom bezig aan een snelle opmars (zie voor 
meer informatie het artikel van Gidion Peters in deze bundel). 
 
Referenties: 
 
Cees B.M. van Riel (2012). De alignment factor. Bouwen aan duurza-
me relaties. De Haag: SDU Uitgevers. 
 
Betteke van Ruler (2012). Met het oog op communicatie. Reflecties op 
het communicatie vak. Den Haag: Boom|Lemma, pp. 76-108. 
 
Betteke van Ruler (2013). Reflectieve Communicatie Scrum, Zó word 
je accountable. Amsterdam: Adfogroep. 
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De opmars van scrum: kansen voor commu-
nicatieve organisaties   
Door: Gidion Peters 
 
Wat betekent het als verschillende mensen op vrijwel hetzelfde mo-
ment, vrijwel hetzelfde idee krijgen? Ieder vanuit een eigen invals-
hoek, maar wel vanuit dezelfde gedachte? Dit verschijnsel heet ‘multi-
ple discovery’ en steekt recentelijk overtuigend zijn kop op, en wel in 
de wereld van scrum. Want laten we even terugkijken op 2013: 
Grontmij ontdekte dat je de Maximabrug kunt scrummen,3 bij ABD 
TOPConsult vindt men beleid opeens scrumwaardig,4 en Betteke van 
Ruler schreef een bestseller over scrum in de communicatie5.  
 
En dat voor een methode die al meer dan 10 jaar wordt gebruikt voor 
het ontwikkelen van software: waarom nu opeens al die aandacht? 
Misschien wel om dezelfde reden dat Newton en Leibniz in de 17e 
eeuw gelijktijdig de wiskundige calculus ontdekten: omdat de tijd er 
rijp voor is. Hoe rijp precies, zal ik in het komende uitleggen. Daar-
naast zal ik verder ingaan op hoe scrum werkt, welke kansen er liggen 
voor het communicatievak en hoe de ontdekking van scrum tot nog 
veel meer mooie ontdekkingen kan leiden. 
 
Het tijdperk van verandering 
Het verhaal van scrum kan niet los worden gezien van de alsmaar 
versnellende verandering die optreedt in de wereld om ons heen. 
Technologie en digitalisering maken een onstuitbare opmars, gezags-
verhoudingen veranderen, demografische, politieke en economische 
verschuivingen vinden plaats waar we bij staan. In deze bundel vind je 
de effecten ervan op vele onderwerpen terug. Wat scrum bijzonder 
maakt, is dat het organisaties de kans geeft om soepel mee te bewegen 
met al deze verandering en versnelling. Het doet denken aan wat in 
een recent rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
‘swingen’ wordt genoemd: als organisatie mee kunnen dansen met de 
snelle, wispelturige maatschappelijke ‘beat’.6  
 

                                                        
3 http://www.grontmij.nl/MediaCenter/Nieuwsarchief/Pages/Persbericht-Grontmij-scrumt-
Maximabrug-tussen-Alphen-aan-den-Rijn-en-Rijnwoude.aspx 
4 http://ibestuur.nl/weblog/scrum-ook-voor-beleidsmakers 
5 Betteke van Ruler (2013). Reflectieve Communicatie Scrum, Zó word je accountable. Am-
sterdam: Adfogroep. 
6 http://www.adviesorgaan-
rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:35020&versionid=&subobjectname=  
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Einde van het grote Plan 
Het is niet voor niets dat scrum uit de wereld van de software komt: 
verandering is daar aan de orde van de dag. Terwijl een stuk software 
wordt ontwikkeld veranderen gebruikers van gedachten, maakt de 
technologie nieuwe stappen, gaan klanten nieuwe richtingen op. Als je 
dan een goede app wil ontwikkelen, merkte lead developer bij Rocket 
Mobile, Eric Clymer, kun je bij een opdrachtgever niet telkens ‘nee’ 
verkopen, maar beweeg je met hem mee, met de woorden: “Yes, 
and...”  En na heel veel “Yes, and…” was er de app “A Beautiful Mess”, 
die binnen vijftien uur na lancering op nummer 1 kwam te staan in de 
appstore.7 
 
Veelbetekenend is ook het gebruik van scrum door startup bedrijfjes. 
De succesvolle startups van vandaag leggen niet alles meer vast in 
businessplannen om maar te hopen dat daar iets van terecht komt. Ze 
weten dat de waarde van een masterplan temidden van wervelende 
verandering weinig zin heeft. In plaats daarvan beginnen ze met pro-
beren, met testen, met interactie met klanten. En door zelf telkens te 
verbeteren en veranderen vinden ze de weg omhoog. De clou is: als je 
niet veel meer hebt dan een team en een idee, waarom zou je dan tijd 
verspillen aan blauwdrukken en vergezichten?8 
 
Verandering omarmen als organisatie 
Ook grotere organisaties kunnen het zich steeds minder permitteren 
om ramen en deuren te sluiten. En om binnenin alle schuttingen 
overeind te houden. Het bemoeilijkt namelijk de doorstroom van 
waarden die je als organisatie wilt creëren voor maatschappij en/of 
partners en/of klanten. Waarom kan scrum daar een antwoord op 
bieden? Ten eerste door werk niet meer in duizend stukjes te knippen. 
Het is waar ik Pierre van Amelsvoort, meesterveranderaar, onlangs 
over hoorde praten.9 In de postindustriële samenleving moet je de 
mens weer centraal stellen in plaats van het productieproces. De 
scrumteams die ik coach zijn dus ook weer op zichzelf aangewezen, 
niet op door elkaar lopende taakomschrijvingen of gedetailleerde pro-
jectopdrachten. Je staat samen voor de uitdaging, verschuilen achter 
processen of procedures gaat niet.  
 

                                                        
7 http://www.nirandfar.com/2013/09/the-two-words-that-created-a-1-app.html 
8 
https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f8578
5d3580feb87e2bce1535af10c2f  
9 Pierre van Amelsvoort schreef onder andere: Het Nieuwe Organiseren, Alternatieven voor 
de Bureaucratie (2010). 
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Daarnaast zoek je als team regelmatig de interactie op met de buiten-
wereld: met je opdrachtgever, met stakeholders, met klanten. Op ge-
paste momenten peilt het team of het op de goede weg is, en voor-
komt tegelijkertijd dat er nodeloos aanpassingen worden gedaan op 
hun creatie. Tenslotte houden scrumteams voortdurend in de gaten of 
wat zij maken, ook steeds van waarde is. Door telkens bij te sturen in 
reactie op de omgeving, en tot op het niveau van de kleinste acties de 
relatie met de teamdoelen te bewaken, doe je zo veel mogelijk zinvolle 
dingen. En verkrijg je dus sneller resultaat. 
 
De scrumpraktijk: sprinten 
Vanuit bovenstaand abstractieniveau klinkt de scrumaanpak mis-
schien logisch. Maar hoe doe je het dan in praktijk? Er is een aantal 
activiteiten dat telkens weer terugkomt bij het werken in scrumteams. 
Dat gebeurt in cyclussen, sprints genoemd. Een gemiddelde sprint 
ziet er als volgt uit. 
 
Waarde bepalen 
Het team gaat in interactie met de opdrachtgever op zoek naar het 
resultaat dat, gegeven de context, de meeste waarde oplevert. Daarbij 
komen vragen naar boven, zoals “Wat vinden we nu echt belangrijk? 
Wanneer zijn we als professionals tevreden? Wanneer zijn opdracht-
gever/klant/stakeholders tevreden? Hoe maken we scherp wat we 
willen?”. 
 
Plannen 
Dagelijks komt het team bij elkaar. Dat kan in een fysieke ruimte, 
maar ook digitaal. Samen peilt het waar de teamleden individueel 
staan, waar het als team staat, hoe de teamleden elkaar kunnen helpen 
en welke onvoorziene zaken zich voordoen. En daar reageren de team-
leden weer samen op. 
 
Peilen 
Dagelijks komt het team bij elkaar. Dat kan in een fysieke ruimte, 
maar ook digitaal. Samen peil je waar je individueel staat, waar je als 
team staat, hoe je elkaar kan helpen en welke onvoorziene dingen zich 
voordoen. Om daar weer samen op te reageren. 
 
Evalueren 
Aan het einde van de sprint is het tijd om de oogst te inspecteren. Zijn 
team, opdrachtgever en stakeholders tevreden met wat er is opgele-
verd? Is er aan ieders verwachtingen voldaan? En hoe was de samen-
werking? Door daar heel eerlijk over te zijn kan de volgende sprint 
nog beter verlopen. 
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Dit alles kan in een week plaatsvinden. De teams die ik begeleid vin-
den het vaak prettig om in zo’n korte, afgebakende periode van waar-
debepaling naar resultaat te gaan. Je behoudt dan de flexibiliteit om 
het volgende week weer anders te doen, en ondertussen te blijven 
bijdragen aan de hogere teamdoelen. 
 
Communicatie + scrum = ? 
Nu kent scrum als methode meer regels en gebruiken dan hier opge-
schreven: gelukkig zijn er open-source handleidingen en een serie 
boeken die verdere uitleg geven10. De methode is echter kneedbaar en 
kan zich aan verschillende contexten aanpassen. Het was dan ook heel 
verfrissend om te zien hoe een blog op DNCP (De Nieuwe Communi-
catie Professional, www.dncp.nl) de discussie over Betteke van Ruler’s 
Reflectieve Communicatie Scrum (RCS) op gang bracht.11 Niet alleen 
was dat een ontdekking en innovatie binnen het communicatievak (en 
dat van een oudgediende), het zette de communicatiediscipline ook 
meteen in verbinding met iedereen daarbuiten die projecten met een 
communicatief aspect (zijn ze dat niet allemaal?) op een nieuwe, flexi-
bele wijze wil realiseren. Mooi is ook dat de discussie over RCS levend 
blijft en dat er nu in praktijk steeds meer ervaring mee wordt opge-
daan. Van wat ik van de discussie en de praktijk heb gezien, valt mij 
op hoe groot de betrokkenheid en trots is in het communicatievak en 
hoezeer iedereen al discussiërend en verfijnend het communiceren 
naar een nog hoger plan wil tillen. Scrum blijkt nu een van de manie-
ren om dat te doen. 
 
Scrummende communicatieprofs 
Ik merk in scrumprojecten dat deelnemende communicatieprofessio-
nals veel meer vanuit hun eigen professionaliteit kunnen bijdragen. 
Discussies gaan niet meer over de punten en komma’s in communica-
tieplannen, maar veel meer over de communicatieve bijdrage die kan 
worden geleverd aan de eerste tussenresultaten. De invulling daarvan 
staat veel meer vrij, en kan worden vormgegeven in voortdurende 
interactie met relevante interne en externe individuen en groepen. Dit 
betekent ook dat minder analyse vooraf nodig is. Ja, het was even 
wennen, de eerste keren dat een communicatieprof meescrumde: er 
werd niet meer om uitgeschreven plannen gevraagd noch om daarvan 
afgeleide draaiboeken. Want tegen de tijd dat die klaar zouden zijn, is 
de sprint alweer voorbij. De cadans van scrum doet daarmee een be-
roep op je creativiteit en resultaatgerichtheid: eigenschappen die ik 

                                                        
10 https://www.scrum.org/Scrum-Guides 
11 http://dncp.nl/nieuw-de-reflectieve-communicatie-scrum-van-betteke-van-ruler/ 
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overigens zelden heb gemist bij communicatieprofs met wie ik werk, 
de inzet ervan is alleen anders. 
 

 
Foto: collage van een scrum bijeenkomst 
 
Ontdekken en vernieuwen met scrum: kansen 
De Reflectieve Communicatie Scrum heeft een mooie aanzet gegeven 
voor het vernieuwen van traditionele werkwijzen. Maar waar liggen nu 
de kansen, hoe krijgen we dit naar het volgende niveau? Allereerst 
creëer je de grootste kansen door klein te beginnen. Denk aan de eer-
der genoemde startup. Scrum houdt niet van masterplannen, en is er 
dus ook niet bij gebaat om zo te worden ingevoerd. Wel is het nodig 
dat de (fysieke) ruimte wordt gecreëerd voor één team om samen het 
diepe in te gaan. Die mensen moeten intensief met elkaar kunnen 
samenwerken, om samen te kunnen groeien en resultaten te behalen. 
Ik moet denken aan de pilot die Ymere startte met het zogenoemde 
co-makership: architecten, bouwers en coöperatie kregen de (fysieke) 
ruimte om in gezamenlijke verantwoordelijkheid een project te reali-
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seren. Et voilà: met een tijdwinst van 9 maanden stond het er.12 Veel 
‘scrummer’ wordt het niet.  
 
Na het inrichten van een scrum room en het vrijmaken van professio-
nals om samen te experimenteren met de methode, kun je goed ge-
bruik maken van scrum als diagnostische tool voor je organisatie. 
Aangezien scrum de snel veranderende omgeving naar binnen brengt, 
zullen er snel zaken naar boven komen die nog niet bij deze verande-
ring aansluiten. Processen, procedures en werkwijzen die het daglicht 
niet kunnen verdragen. Zonder dat scrum pretendeert daar een oplos-
sing voor te zijn, kan het laten zien dat ook daar verandering mogelijk 
is. 
 
Met de ontdekking van scrum op meerdere gebieden, waaronder 
communicatie, is de weg vrij gemaakt voor het verder reflecteren op, 
oefenen met en verbeteren van de manier waarop we met projecten en 
interventies waarde proberen te creëren. Elk stapje op die weg is er 
één, en elke ‘scrum reis’ is uniek. Moge er nog vele ontdekkingen 
volgen! 
 
 
 

Gidion Peters is scrummaster bij 
scrum4gov en verandermanager bij de 
gemeente Amsterdam. Hij is als coach en 
adviseur betrokken geweest bij trajecten 
op het gebied van organisatieontwikkeling, 
financiën, bezuinigingen en P&C, HR, 
communicatie en hervormingen in het 
fysieke en sociale domein. In het najaar 
van 2013 geeft hij samen met em. prof. 
Betteke van Ruler clinics in de Reflectieve 
Communicatie Scrum. 
 
 

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/gidionpeters 
Twitter: @gidionpeters en @scrum4gov 
Website: http://www.scrum4gov.nl/ 
Blog: http://www.republic.nl/profiel/gidion-peters 
 
 
 

                                                        
12 http://www.youtube.com/watch?v=lOWfjyjNmQM 
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Gamification: de mens speelt! 
Door: Horst Streck 
 
Gamification is een begrip dat eenvoudig te begrijpen is, maar tegelij-
kertijd lastig om uit te voeren. Kort gezegd komt het neer op het toe-
passen van game design technieken en game elementen op de werke-
lijkheid. Hiermee kunnen doelen worden bereikt. Games hebben een 
enorme aantrekkingskracht. Het was dus een kwestie van tijd totdat 
iemand bedacht om elementen uit games te gebruiken in het echte 
leven. Dat maakt gamification per definitie directer dan games, omdat 
mensen niet aan een virtuele wereld hoeven te wennen. Het vindt 
plaats in de echte wereld. Dat maakt het een krachtig instrument.  
 
Historie  
Gamification is niet nieuw. Frequent-flyer-programma’s maken al 
tientallen jaren gebruik van methodieken die nu onder de noemer 
gamification vallen. Echter genoot het begrip in die periode nog wei-
nig bekendheid. In 2002/2003 werd het woord gebruikt om het werk 
van Nick Pelling te beschrijven. Vervolgens gebruikte Bret Terrill de 
term in 2008. Foursquare volgde met een gamified applicatie dat ge-
bruik maakt van badges, punten en leaderboards. Door gebruik te 
maken van Foursquare word je beloond voor het bezoeken van diverse 
(meestal horeca-)gelegenheden. In 2011 werd de term pas echt popu-
lair mede dankzij uitspraken van Gartner. In 2012 tempert Gartner 
het enthousiasme, omdat veel projecten falen door een slechte uitvoe-
ring.  
 
De populariteit van games  
De mens speelt! Er is een enorme variëteit aan spellen: videogames, 
kaartspellen, verzonnen spellen, gezelschapsspellen, bordspellen 
(waaronder schaken), casino spellen, te veel om op te noemen. Sport 
kunnen we ook onder de noemer spel scharen. De populariteit van 
videogames neemt enorm toe. Dit is voor een groot deel toe te rekenen 
aan de iPhone. Al kort na de introductie werden er games via dit plat-
form verkocht voor 99 cent, een prijs die games toegankelijk maakt 
voor een immens publiek. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 
95% van de jeugd tussen de 12 en 17 jaar oud al eens een video game 
heeft gespeeld. Ongeveer 50% van de internet populatie speelt social 
games. Dit komt neer op 500 miljoen mensen. Hiervan spelen zo’n 
80 miljoen mensen minstens één keer per dag een spel. De ‘game’ 
maakt dus een belangrijk deel uit van onze samenleving. Games kun-
nen zelfs een verslavende factor hebben. Gamifiers moeten daar ter-
dege rekening mee houden. Er is een ethische verantwoordelijkheid.  
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Goed uitgebalanceerde beloningssystemen, in combinatie met een 
goed spelmechanisme zorgen ervoor dat games ontzettend leuk zijn. 
Op het juiste moment wordt een beloning gegeven. Dit zorgt ervoor 
dat onze hersenen Dopamine (een neurotransmitter) aanmaakt. Het 
resultaat is een gevoel van euforie. Waardoor onze hersenen in een 
gemoedstoestand geraken, waarbij ze in staat zijn meer informatie op 
te nemen. Dit is tevens de reden dat veel scholen experimenteren met 
spelgericht onderwijs.  
 
Hoe werkt Gamification?  
Gamification is niet zo eenvoudig als men denkt, toch zijn de grond-
beginselen dat wel. Gabe Zichermann, een bekende naam in de gami-
ficationwereld, heeft een eenvoudig raamwerk bedacht, dat bestaat uit: 
fun, friends and feedback. En welbeschouwd draait het daar ook om. 
Persoonlijk vind ik plezier (fun) de bepalende factor in het geheel. Het 
gaat er vooral om zaken leuk te maken door het toepassen van game-
principes.  
 
Plezier is een breed begrip. Men kan overal plezier uithalen en wat de 
één leuk vindt, wordt door een ander als vervelend ervaren. Eigenlijk 
moet de werkelijkheid door de ogen van een game designer bekeken 
worden. Zoek de spelers, het spel, het speelveld, de spel componenten 
en bepaal hiermee de gamefactor. De gamefactor is een indicatie die 
voor een entiteit de geschiktheid voor gamification aanduidt. Nog-
maals, eenvoudig gezegd maar lastig uit te voeren. Hoe bepaald wordt 
welke elementen van belang zijn en hoe ze worden ingezet, komt later 
aan de orde.  
 
Meestal wordt het beloningssysteem dat we kennen uit games op de 
werkelijkheid toegepast. En dat werkt goed! Het werkt stimulerend, 
eerst alles opdelen in bepaalde opdrachten en vervolgens belonen als 
opdrachten binnen bepaalde kaders worden uitgevoerd. Beloningen 
moeten wel variëren en betekenis hebben, anders heeft het onvol-
doende effect. Om variatie te creëren lopen er diverse beloningspro-
cessen door elkaar. Ook hierover later meer. Vaak zorgt gamification 
voor transparantie. Loyale klanten worden geduid. De kwaliteit van 
medewerkers komt boven drijven. Correcte feedback kan tevens voor 
bewustwording zorgen. Zodra iemand presteert, wordt dit duidelijk op 
een leuke belonende manier medegedeeld. Deze momenten van 
waardering zijn uiteraard zeer geschikt om te delen met vrienden. Dit 
mechanisme zet een turbo op de marketing via sociale media. Een 
platform waarop gamification is toegepast, is per definitie leuk en 
daardoor uitermate geschikt voor virale marketing.  
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Met gamification kunnen we dingen leuker maken en daarmee werk-
nemers, klanten, kortom iedereen die gebruikt maakt van het platform 
enthousiasmeren. Op zich al een mooi resultaat, de potentie is echter 
groter. Met gamification kan het gedrag van mensen worden beïn-
vloed, waardoor ze bijvoorbeeld meer betrokken raken bij een product 
of bij een gemeente, loyaler worden (bijvoorbeeld gaan stemmen), 
meer informatie tot zich nemen, om maar een paar voordelen te noe-
men. De relevantie hiervan behoeft geen betoog. 
 
Het komt er simpelweg op neer dat gamification iets aantrekkelijker 
maakt. Voor mij persoonlijk is dat al reden genoeg om het in te voe-
ren. Voor de twijfelaars wijd ik met genoegen uit over dit onderwerp.  
 
Toegevoegde waarde gamification 
Als we naar de software kijken die we dagelijks gebruiken: websites, 
apps op mobiele devices, software op het werk, enzovoort, dan zijn we 
in een stadium terechtgekomen dat alles werkt. Inmiddels beheersen 
we dat wel. Slimme organisaties zorgen er ook nog eens voor dat de 
software makkelijk werkt, toegankelijk is. Een game is ook software, 
dat besef ebt weg. Dat komt omdat we games heel anders ervaren. Een 
goede game daagt ons uit, we spelen het vrijwillig en voor we het we-
ten komen we in een flow terecht waarbij we ons goed voelen. En dat 
is nou net wat er ontbreekt aan de huidige software.  
 
Het verschil wordt helemaal duidelijk wanneer we de emoties analyse-
ren van iemand die een game speelt en dat vergelijken met iemand die 
met software werkt. Dat verschil is enorm! Door nu via gamification 
die emotie op te wekken, is het mogelijk het gedrag van mensen te 
beïnvloeden. En als het goed is, dan gaat nu het belletje rinkelen. 
Want een tool waarmee iemands gedrag beïnvloed kan worden is ui-
teraard heel waardevol. De volgende drie gebieden zijn zeer geschikt 
om gamification op toe te passen:   
 
 Educatie;  
 Werkvloer;   
 Marketing.  
 



112 
 

Waardevolle elementen voor elke organisatie. Na effectief gamification 
te hebben geïmplementeerd, is een organisatie in staat:   
 medewerkers sneller bij, of om te scholen; 
 medewerkers te motiveren; 
 meer betrokkenheid te creëren bij de medewerkers; 
 processen te optimaliseren; 
 innovatie te bevorderen; 
 hogere conversies te bereiken; 
 loyaliteit bij klanten te verhogen; 
 meer omzet te realiseren. 
 
Het bovenstaande is slechts een greep uit de reële doelen die met ga-
mification kunnen worden bereikt. Het voert te ver om hier een com-
plete lijst te plaatsen. Om deze reden zijn in dit verband enkel de 
meest aansprekende voorbeelden gebruikt.  
 
Voor de overheid gelden uiteraard nog enkele specifieke interessante 
resultaten als: 
 meer betrokken bewoners; 
 hogere opkomst bij verkiezingen; 
 hogere deelname aan participatietrajecten; 
 meer betrokkenheid bij het politieke besluitvormingsproces. 
 
Ook hier zijn de mogelijkheden onuitputtelijk. Wanneer we het heb-
ben over democratie 2.0 (zie hiervoor een ander hoofdstuk in dit 
boek), dan liggen er met gamification grote kansen om de democratie 
anders vorm te geven. 
 
De plus 4 methode 
Er is behoefte aan een benadering die verder reikt dan het gamificeren 
van een entiteit op zich. Uitgebreide documentatie is niet meer van 
deze tijd. Een compacte beschrijving van het concept, van waaruit het 
raamwerk wordt gecreëerd, is afdoende. Deze basis moet wel goed 
doordacht zijn. Het is de fundering die verdere ontwikkelingen moet 
kunnen dragen. Hoe eerder de daadwerkelijke ontwikkeling van start 
gaat, hoe beter. Er zijn diverse ontwikkelmethoden en er is maar één 
factor echt van belang: de menselijke factor. 
 
De creatie van een gamificationconcept en het uitvoeren hiervan is 
mensenwerk. De basisprincipes van gamification zijn uiteraard aan te 
leren, maar het talent en de gedrevenheid van de mensen die ermee 
aan de slag gaan niet. Gedrevenheid die we vaak zien in creatieve be-
roepen, zoals de filmregisseur die het verhaal al duizenden malen in 
zijn hoofd heeft zien afspelen en het op het witte doek probeert te 
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krijgen. Daar druipt de passie vanaf. De meeste beroepen vereisen 
creatief inzicht. Creativiteit is iets dat een ieder in zich heeft, vaak 
wordt dit in een bedrijfssituatie onderdrukt. Binnen een traditionele 
ontwikkelmethode is alles uitvoerig gedocumenteerd. Een berg werk, 
waar dan ook door ontwikkelaars als een berg tegenop gekeken wordt. 
Om bij beeldspraak te blijven: “Een berg krijg je niet van zijn plek!” 
Dat geldt tevens voor deze, door anderen beschreven, functionaliteit. 
 
De rol van de gamifier in de plus-4-methode is essentieel. Een gami-
fier is de drijvende kracht. Zijn instelling, houding en gedrevenheid 
heeft een sterke invloed op het projectteam en uiteindelijk op het re-
sultaat. Een gamifier is:   
 flexibel; 
 creatief; 
 gedreven; 
 betrokken; 
 inspirerend; 
 visueel ingesteld; 
 communicatief vaardig; 
 iemand die games begrijpt; 
 goed in staat buiten kaders te denken. 
 
Er is veel energie nodig om iets nieuws te ontwikkelen. Mensen krij-
gen energie wanneer ze met passie aan iets werken. Voor elk vakge-
bied geldt dat gepassioneerde mensen meer bereiken dan degenen die 
slechts hun werk doen. Uitgebreide, gecompliceerde documentatie is 
een voorbeeld van iets dat een negatieve impact op de gemoedstoe-
stand van de ontwikkelaars heeft. Welbeschouwd is het een set aan 
restricties waar zij zich aan dienen te houden. In mijn optiek hoeft de 
documentatie slechts te bestaan uit een globale maar duidelijke richt-
lijn waarbinnen altijd ruimte bestaat voor nieuwe inzichten. Risico’s 
worden tot een minimum beperkt in een stapsgewijs ontwikkelproces 
met behulp van prototyping. Ontwikkelaars vervaardigen, indien no-
dig, kort voor elke stap in de creatiefase, additionele documentatie. Ze 
stapelen in principe met bouwstenen die ze gaandeweg bedenken en 
ontwikkelen. Fouten mogen gemaakt worden! Elke fout is een bruik-
baar leermoment. 
 
Alle risico’s vooraf proberen uit te sluiten door alles uitvoerig te be-
schrijven, is een utopie. Dat werkt niet! Veel grote ict-projecten zijn 
gestrand omwille van deze benadering. De plus-4-methode draait 
vooral om de mentale instelling, de flexibele pragmatische benadering 
en is gericht op succes. Het is vooral doen! Uit ‘out of the box’-denken 
komen vaak de mooiste oplossingen voort. Schroom niet dit te doen. 
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Elke situatie is anders, een gamifier kan naar eigen goeddunken ele-
menten toevoegen, of weglaten voor het juiste resultaat. De plus-4-
methode is een leidraad die de vrijheid biedt om zaken toe te voegen, 
of weg te laten. Elk moment in tijd is anders en dit biedt vaak nieuwe 
inzichten. In zo’n geval staat het een ieder vrij andere, betere keuzes 
te maken. 
 
De meeste methodes stoppen na het ontwikkelen van het product, 
terwijl het op dat moment pas begint. Eigenaardig dat hier niet meer 
aandacht aan besteed wordt. Een toepassing zal verspreid moeten 
worden, wil het succesvol zijn. Een professionele release van software 
bestaat uit veel meer dan het ‘live zetten’ hiervan. Om te beginnen 
dient het aangekondigd te worden bij alle partijen die hier baat bij 
hebben. Daarna dient het gepromoot te worden. 
 
Waar de meeste methoden ook niet in voorzien is een plan waarin de 
software stelselmatig wordt geüpdate, in feite evolueert. De software 
regelmatig updaten is de enige manier waarop de levensduur van een 
applicatie verlengd kan worden. Evolutie is iets dat we van de natuur 
hebben geleerd. Dit is essentieel in de plus-4-methode. 
 
De methode dient de ontwikkelaars te ondersteunen en niet anders-
om. De titel van elke stap binnen de methode draagt bewust actie uit. 
De plus-4-methode is evolutionair ontwikkelen. Voor elke innovatie in 
deze methode geldt ‘the survival of the fittest’, die binnen het model 
wordt bepaald. Innovaties die werken blijven, of krijgen een vervolg, 
innovaties die niet aan de verwachtingen voldoen vallen af.  
 
Bovenstaande 4 stappen worden herhaald. Een cyclus is één run. Na 
stap 4 is de term ‘touch base’ van toepassing, een controle of het pro-
ject nog aan de uitgangspunten voldoet. De laatste run voor voltooiing 
van het project wordt ‘home run’ genoemd. Dit gaat in een steeds 
sneller tempo, omdat de kennis over het product en doelgroep bij elke 
rondgang groeit. Ontwikkeling geschiedt in korte ontwikkelcycli van 1, 
hooguit 2 weken. De basis neerzetten vergt vaak meer tijd. De plus-4-
methode is vooral doen, waarbij fouten leermomenten zijn die mede 
de groeirichting bepalen (evolutie). 
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Horst Streck (Amsterdam, 1962) is een 
begrip in de wereld van gaming. Als CEO 
van Youdagames sleepte hij de nodige 
internationale prijzen in de wacht.  
 
Tegenwoordig is hij vooral actief in de 
wereld van de gamification waar hij orga-
nisaties adviseert met als slogan: ‘Prepare 
for the future. Use gamification to enter 
this new era!’.  
 
 
 

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/horststreck 
Twitter: @gamifier1 
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Van sociale media naar nieuw management: 
kleine stap, groot verschil 
Door: Bas Douma 
 
Managers doen er goed aan de aard van sociale media te begrijpen. 
Met ‘mediageletterdheid’ kunnen ze uitblinken in co-creatie en in 
samenwerking – twee karakteristieke waarden van de sociale-
mediawereld. Een verkenning naar de betekenis van sociale media 
voor nieuw management. 
 
Het is steeds minder van deze tijd om sociale media als (vrije-) tijd-
verdrijf te bestempelen. De kans is groot dat ook collega-medewerkers 
veel kennis hebben van sociale media en een of meerdere van de ge-
noemde kanalen daadwerkelijk gebruikt. Dat geldt ook voor managers. 
Menno Lanting (Iedereen CEO): “Een groeiende groep professionals 
wordt namelijk hyperconnected genoemd: ze maken zowel privé als 
zakelijk bovengemiddeld gebruik van nieuwe communicatiemiddelen 
[…]. Ze zien connected zijn als een primaire voorwaarde om goed te 
kunnen functioneren”. 
 
‘Like’ als waardering 
Sociale-mediagebruikers plaatsen actuele informatie (tekst en (eigen) 
beeld) op internet over wie ze zijn, wat hen bezig houdt, wat hun opi-
nie is, ze zoeken actief informatie, lezen blogs, reviews, enzovoort. 
Voor allen geldt dat zij onderdeel zijn van een of meerdere communi-
ties waar ze worden gevolgd, gewaardeerd met ‘like’ om hun bijdrage 
(tweets, blogs), waar ze commentaar geven en ontvangen. 
 
Natuurlijk communiceerden ze altijd al met elkaar. Echter niet zo 
openlijk als nu met sociale media. De omvang van het podium is ver-
groot: meer mensen kunnen er kennis van nemen. Over interne socia-
le media zegt Erik Reijnders (Wat vinden we er nou écht van?) wel: 
“Het lijkt erop dat na de aanvankelijke euforie over ‘wat er allemaal 
kan’, slechts een kleine (steeds dezelfde?) groep medewerkers blijvend 
actief is op diezelfde interne sociale media”. Wellicht speelt hierbij dat 
medewerkers op interne sociale media vaak gereserveerder zijn dan 
bij externe sociale media. 
 
De betekenis voor de organisatie 
Voorheen bepaalden veelal de managers welke informatie, op welk 
moment werd gecommuniceerd. Medewerkers waren (of zijn) afhan-
kelijk van de beschikbare informatie om hun werkzaamheden uit te 
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voeren, zich een mening te vormen of met initiatieven te komen. Ook 
klanten, burgers, cliënten en relaties waren (of zijn) vaak afhankelijk 
van de informatie die door de organisatie werd afgegeven. 
 
Bij het gebruik van sociale media echter zijn we (gebruikers) gewend 
kennis en informatie te delen en hebben we weinig tot geen controle 
meer over de informatie die wordt verspreid. We zoeken niet alleen 
naar feitelijke informatie, maar ook naar meningen en reviews. We 
willen bij een vraag eigenlijk direct antwoord. Dat geldt ook de eigen 
medewerkers: zij plaatsen hun profiel en berichten over hun werk en 
privé-activiteiten op internet, zoeken naar kennis en ervaringen van 
derden en gebruiken dat voor hun werk. 
 
Sociale media karakteristieken 
Sociale media hebben een aantal karakteristieken dat invloed heeft op 
ons gedrag én op de wijze van communiceren: 
 van monoloog naar een open dialoog (conversatie); 
 van competitief naar collaboratief: oprechte samenwerking en 

zelfs co-creatie; delen van content zoals foto’s, video’s, muziek, 
nieuws en interesses; 

 iedereen kan de start zijn van kennis delen en communicatie 
 niet hiërarchisch en niet via de organisatiestructuur. 
 
Als we de verschillende sociale-media activiteiten begrijpen, zijn we 
ook in staat uit te blinken in co-creatie en samenwerking – twee be-
langrijke waarden van de sociale-mediawereld. Anders gezegd: sociale 
media voegen nieuwe dimensies toe aan de eigenschappen die mana-
gers in mijn ogen moeten hebben. 
 
Dilemma 
Mijn ervaring is dat sommige managers een dilemma voelen. Terwijl 
de mogelijkheden immens lijken, creëren de vermeende risico’s van 
sociale media onzekerheid en onbehagen: “Interne en vertrouwelijke 
informatie is plotseling openbaar” of “waarvoor is al dat gebabbel op 
bijvoorbeeld Twitter nou nodig?” 
 
Wat eigenlijk speelt, is een mismatch tussen de logica van de moderne 
media en het nog regerende model van verticaal management en or-
ganiseren, met de nadruk op lineaire processen, op beheersen, op 
controleren. Sociale media stimuleren namelijk horizontale samen-
werking en ook conversaties dwars door de organisatie heen, los van 
bestaande hiërarchieën, organigrammen en functiebeschrijvingen. 
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Mediageletterdheid 
De manager die tegenwoordig actief wil communiceren, zal vertrouwd 
moeten zijn met de mogelijkheden die de digitale middelen hem of 
haar kunnen bieden. Anders gezegd: ontwikkel een ‘mediageletterd-
heid’. Deiser en Newton zien zes dimensies die ik voor het gemak 
‘rollen’ noem: producent, distributeur, ontvanger, adviseur of regis-
seur, architect, en analist. 
 
De manager als producent is ook met digitale content aanwezig, weet 
zelf filmpjes van YouTube te uploaden, enzovoort. 
 
Sociale communicatie maakt de distributie tot startpunt, nodigt me-
dewerkers uit tot co-creatie van informatie. Managers als distributeur 
en medewerkers sturen berichten opnieuw, voorzien ze van commen-
taar, bewerken ze, enzovoort. Deze ‘distrubutie-competentie’ - weten 
hoe berichten en informatie bewegen en kunnen worden beïnvloed - 
wordt net zo belangrijk als de mogelijkheid aantrekkelijke inhoud of 
content te creëren. 
 
Sociale media geven een permanente golf van informatie. Als ontvan-
ger is de manager bekwaam in het benutten van de mogelijkheden 
(instellingen en tools) om belangrijke informatie te scheiden van on-
belangrijke. 
 
Velen zijn opgetogen over de potentie van de nieuwe technologie. 
Maar zonder visie, begeleiding en coördinatie kan enthousiasme voor 
sociale media averechts werken en zelfs schade veroorzaken. Leiding-
gevenden zouden het gebruik van sociale media eigen moeten maken, 
ermee vertrouwd zijn, zodat zij als adviseur of regisseur hun omge-
ving kunnen ondersteunen in een professioneel gebruik van sociale 
media. 
 
De meeste organisaties hebben een verticaal systeem van informeren 
en verantwoorden. De manager als architect zou dan deze verticale 
communicatie en verantwoording kunnen verbinden met een hori-
zontale samenwerking die karakteristiek is voor sociale-mediagedrag. 
En informatie op inhoud beoordelen in plaats van naar afzender. 
 
Tot slot de leidinggevende als analist. Deze manager is op de hoogte 
van nieuwe trends en innovaties, weet ze te duiden en op waarde te 
schatten. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen, heeft het lef om iets 
nieuws uit te proberen, creëert in zijn organisatie een voorhoede én 
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een kritische massa die creatief, innovatief en flexibel de mogelijkhe-
den van sociale media verkent en toepast. 
 
Ander soort leiderschap 
De vraag vervolgens is wat deze manier van communiceren zegt over 
de stijl van managen en over hoe we tegen mensen (medewerkers) 
aankijken. Welk soort leiderschap streven we na, wat vinden we be-
langrijk en hoe sluit die stijl aan bij wat de moderne medewerker ver-
wacht? 
 
Recent onderzoek (Tempo Team 2013) laat zien dat, naast communi-
catie, het uitstralen van vertrouwen, visie en daadkracht hoog scoort in 
de top 10 van kwaliteiten die werknemers van hun manager verwach-
ten. Zeker in deze moeilijke en uitdagende tijden speelt de manager 
op de werkvloer een cruciale rol om de organisatie en de medewerkers 
mee te nemen in veelal grote en ingrijpende veranderingen. Meer dan 
ooit is hij of zij de changemanager die over de juiste kwaliteiten moet 
beschikken. Allereerst zijn dat optimale communicatievaardigheden, 
daar zijn werkgevers en werknemers het over eens. Verder hechten 
werknemers veel belang aan een meer persoonlijke relatie met de 
manager die gekenmerkt wordt door toegankelijkheid en eerlijke 
feedback. Werkgevers focussen eerder op het uitdragen van visie en op 
het motiverend ondersteunen van het team. 
 
Het gaat ook om de kracht te kunnen verbinden, om de integratie van 
mensen, informatie en communicatietechnologie. Managers moeten 
niet zozeer de eigen ideeën mededelen, maar vooral reacties uitlok-
ken, vragen stellen en enthousiasmeren. Lanting in De slimme orga-
nisatie: “In vrijwel alle theorieën over leiderschap ligt de nadruk op 
het fysieke netwerk, maar de komende decennia zullen juist virtuele 
verbindingen steeds belangrijker worden. De gevoelde aanwezigheid 
van leiders is essentieel. Hoewel de leider niet overal tegelijk kan zijn, 
is het van belang dat door zijn communicatie het gehele bedrijf weet 
welke kant men op gaat”. 
 
Het is evident dat transparantie en openheid te verkiezen zijn boven 
geslotenheid en geheimhouding. Transparantie wil niet zeggen dat je 
als professional of als manager zomaar alles moet vertellen. Van be-
lang is de bewustwording dat alles publiekelijk kán worden. Het gaat 
er vooral om dat we anders omgaan met informatie waar tot voor kort 
alleen de top van de organisatie toegang toe had. Dat we ruimte bieden 
aan bottom-up signalen, dat medewerkers zich veilig voelen om alles 
terug te geven. En dat we deze informatie ook monitoren. 
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Digitaal leiderschap 
We zouden in dit verband kunnen spreken van digitaal leiderschap: 
slimmer organiseren, nieuwe manieren van samenwerken en vormen 
van leiderschap die passen in het denken van de zogeheten netwerk-
generatie. Digitaal hoeft niet te betekenen dat de manager alleen op de 
digitale snelweg tegen komen. Wel dat hij of zij óók de moderne me-
dia weet te benutten. Maar te allen tijde gaat het natuurlijk om het 
creëren van een werkelijk gesprek over wat er gaande is. 
 
Reijnders spreekt in dit verband van de Drie Vragen Van Betekenisge-
ving: wat speelt er eigenlijk? Wat betekent dat voor ons? Wat moeten 
we nu gaan doen? De uiteenlopende beelden die mensen in hun 
hoofd hebben, moeten we in een uitnodigende dialoog convergeren 
naar een gezamenlijk beeld over de werkelijkheid. Reijnders: “Maar 
zo’n gesprek of conversatie te begeleiden zonder zelf te veel een stem-
pel te drukken, is voor veel managers lastig. Vandaar het pleidooi te 
zorgen voor versterking van de communicatiekracht van het manage-
ment.” 
 
Waarderend perspectief 
Een denkkader dat mij in dit verband inspireert is Appreciative In-
quiry, ook wel genoemd: waarderend perspectief of onderzoek. Een 
methode die uitnodigt om gezamenlijk te verkennen, te ontdekken, 
die uitgaat van de aanwezige kennis, bestaande kwaliteiten, rijke erva-
ringen en zelfs de altijd aanwezige idealen en dromen voor de toe-
komst (van de organisatie). Waarderend onderzoek begint met het 
stellen van vragen die uitnodigen om te reflecteren. Op een wijze die 
de succesvolle activiteiten benadrukt, die een gevoel van bekwaamheid 
en verbinding oproept. Lijkt dat trouwens niet op ‘#durftevragen’? 
 
Het gaat dus niet om controleren, afrekenen of wantrouwen: we ne-
men elkaar juist serieus, we stimuleren en denken mee (gevraagd en 
ongevraagd) en we waarderen de input. Waarderend leiderschap is 
ook: aandacht voor de diversiteit: verschillende meningen, achter-
gronden, opleidingen en kwaliteiten. Vertaald naar de organisatie zegt 
dat wel iets over het mensbeeld dat je als manager moet hebben en 
ook welke stijl van managen je wilt praktiseren: namelijk op zoek naar 
de kracht van de ‘community’ en het actief betrekken van medewer-
kers en zelfs stakeholders. Bij projectmanagement kiezen we in dit 
verband steeds meer voor methodes als Scrum: multidisciplinair, crea-
tief, transparant13. 

                                                        
13 Zie ook de bijdrage in dit boek van Gidion Peters 
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Waarderend onderzoek of leiderschap sluit aan bij een specifieke be-
hoefte die mensen hebben om sterk te presteren. Een behoefte die in 
zekere zin aansluit bij karakteristieken van sociale media: weten dat ze 
erbij horen en zich gewaardeerd voelen door hun bijdrages (vergelijk 
‘like’ en ‘retweet’); weten waarheen de organisatie gaat; weten dat ex-
cellentie verwacht wordt en erop kan worden vertrouwd; weten dat ze 
bijdragen tot een hoger doel. 
 
Persoonlijke interactie 
Sociale media en nieuw management horen volgens mij bij elkaar. In 
het besef dat het veelal draait om persoonlijke interactie rondom een 
gedeeld belang of gezamenlijke interesse. Dat het gaat om een net-
werk van conversaties. Vanuit een vermogen tot zelfsturing en regie-
voering. Vanuit principes van gelijkwaardigheid, inspiratie, en gelijk-
tijdigheid, welke naadloos aansluiten op hoe we sociale media ervaren, 
gebruiken en waarom we het waarderen. 
 
Van sociale media naar nieuw management en leiderschap: kleine 
stap, groot verschil. 
 

 
Bas Douma helpt organisaties meer effect 
te bereiken met communicatie (intern en 
extern). Zowel strategisch en procesmatig 
als met concrete activiteiten en uitingen. 
Dat doet hij als procesbegeleider, mana-
ger, consultant, trainer of Scrum Master. 
Met Neerlandistiek als achtergrond is hij 
al lange tijd actief in de communicatiesec-
tor: eerst als senior adviseur en woord-
voerder, vervolgens in diverse functies als 
hoofd communicatie en daarna als zelf-
standig manager, consultant en procesbe-

geleider. 
 
Twitter: @Bascommunicatie en @Scrum4Comm 
Website: Bascommunicatie.com 
 
Met dank aan Erik Reijnders (www.samenveranderen.nl) en Huib 
Koeleman (www.huibkoeleman.nl) 
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Inspiratie 
Bij het schrijven van dit artikel heb ik geput uit de volgende uitgaven 
die mij inspireren: 
 
Lanting, Menno (2011). Iedereen CEO. Netwerkleiderschap in de 
nieuwe organisatie. Business Contact 
 
Lanting, Menno (2012). De slimme organisatie. De toekomst van 
werk, leiderschap en innovatie. Business Contact 
 
Reijnders, Erik (2012). Wat vinden we er nou écht van? De essentie 
van interne communicatie. Van Gorcum 
 
Roland Deiser, Sylvain Newton. Six Social-Media Skills Every Leader 
Needs (zie onder andere McKinsey.com/Insights) 
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De ambtenaar als ambassadeur – aan de slag 
met social business 
Door: Jochem Koole 
 
Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwij-
de beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook, Lin-
kedIn en Twitter, geven mensen de mogelijkheid om hun mening 
(ongecensureerd) met elkaar te delen en zichzelf te organiseren. Hier-
door is de markt veranderd en – onder druk daarvan – ook het be-
drijfsleven. Maar hoe zit het met overheidsinstellingen?  
 
Ambtenaren en mensen die veel met overheden werken, vragen mij 
wel eens, of er een verschil is in de manier waarop bedrijven en over-
heden sociale media gebruiken? Ik antwoord daarop altijd met ‘Ja!’. 
Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren hun eerste stappen gezet. 
Soms intern, maar veel vaker extern en gericht op het contact met 
klanten en potentiële klanten. Overheden blijven op dat gebied nog 
achter. 
 
Nu hoor ik je bijna denken: ‘Maar overheden zijn geen commerciële 
organisaties. Wij hebben geen klanten. Wij hebben te maken met 
burgers en die hoeven niet verleid te worden om producten of dien-
sten bij ons af te nemen.’ Klopt. Een burger is geen klant. Althans, 
niet bij de overheid. Diezelfde burger is dat wel op het moment dat hij 
zijn boodschappen doet bij de supermarkt of op het moment dat zij 
haar huis laat verkopen door een makelaar. Ook ambtenaren zijn op 
dezelfde manier soms klant. Het lijkt mij daarom veel beter om niet te 
praten over ambtenaren, burgers of klanten, maar over mensen.  
 
En mensen hebben meer macht gekregen. Niet alleen kunnen zij 
online hun mening met elkaar delen en zichzelf organiseren via socia-
le netwerken. Ook kunnen zij – vaak zonder daarvoor te betalen – 
beschikken over allerlei waardevolle informatie die is opgeslagen in 
databases en snel gevonden kan worden via zoekmachines als Google. 
De vraag die gesteld moet worden is niet ‘Is er een verschil in de ma-
nier waarop bedrijven en overheden sociale media gebruiken?’, maar 
‘Is er een verschil in de manier waarop zij sociale media zouden kun-
nen gebruiken’. Het antwoord daarop is: ‘Nee!’  
 
Sociale media – Waar hebben we het eigenlijk over? 
Voordat ik inga op de mogelijke manieren waarop overheden sociale 
media kunnen gebruiken, wil ik kort stilstaan bij het begrip ‘sociale 
media’, Misschien denk je bij het horen van die term aan Facebook, 
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LinkedIn of Twitter. Heel logisch, want dit zijn momenteel de meest 
gebruikte sociale online netwerken. Facebook wordt wereldwijd in-
middels door meer dan een miljard mensen gebruikt, waarvan er 
ruim 7,5 miljoen in Nederland wonen. LinkedIn telt wereldwijd ruim 
200 miljoen leden en in Nederland werd onlangs de grens van 4 mil-
joen gepasseerd. Dat is ruim de helft van de Nederlandse beroepsbe-
volking. Twitter tenslotte heeft 200 miljoen actieve gebruikers we-
reldwijd en in Nederland ruim een miljoen. 
 
Een groot gedeelte van de bevolking maakt dus gebruik van sociale 
media. Zowel wereldwijd, als in Nederland. Door bij ‘sociale media’ 
echter alleen te denken aan de grote online netwerken, doe je de term 
te kort. In principe staat ‘sociale media’ namelijk voor alle met het 
internet verbonden applicaties die de creatie en uitwisseling van con-
tent door gebruikers faciliteren. Dit betekent dat YouTube, Wikipedia, 
Instagram, maar ook het weblog van jouw voetbalvereniging, restau-
rant beoordelingswebsite Iens en Marktplaats allemaal sociale media 
zijn. Je kan al deze tools namelijk gebruiken om content te creëren en 
uit te wisselen. 
 
Er wordt van alles gevonden en geschreven over sociale media. Som-
mige mensen vinden het verschrikkelijke middelen, anderen vinden 
ze fantastisch. Ik ben van mening, dat sociale media in principe neu-
traal zijn: niet goed, maar ook niet fout. Sociale media zijn slechts 
middelen en het zijn de mensen die deze middelen gebruiken, die 
bepalen wat zij ermee doen en in welke mate ze daarmee succesvol 
zijn. 
 
Hoe kunnen overheden sociale media succesvol inzetten? 
Binnen commerciële organisaties heb ik het over ‘social business’, 
oftewel het zakelijk inzetten van sociale media – het leveren van een 
aantoonbare bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. In een com-
mercieel bedrijf zijn deze doelstellingen in principe altijd terug te 
leiden tot het genereren van inkomsten en het reduceren van uitga-
ven. Voor overheden ligt dit iets anders. Zij hoeven geen winst te ma-
ken. Aan de andere kant hebben overheden wel degelijk te maken met 
budgetten waar zij binnen moeten blijven en wordt er ook binnen 
overheden gestuurd op besparingen. 
 
Net als bij bedrijven, kunnen sociale media dus ook binnen overheids-
instellingen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan interne en 
externe doelstellingen. Sociale media zijn middelen die mensen met 
mensen verbinden. Dit lijken bedrijven en overheden nog wel eens te 
vergeten. Zij richten zich te weinig op het sociale aspect van sociale 



127 
 

media en vergeten de mensen die al werkzaam zijn voor het betref-
fende bedrijf of overheidsorgaan. Als jij je wel richt op deze groep 
mensen, bestaande uit jouw collega’s en de partners waarmee veel 
wordt samengewerkt, heb je vier mogelijkheden om sociale media 
succesvol in te zetten. 
 
Allereerst kan je deze middelen gebruiken om de onderlinge commu-
nicatie tussen jouw collega’s / partners te verbeteren. Collega’s, maar 
ook de partners waarmee je veel samenwerkt, voelen zich hierdoor 
meer verbonden met elkaar. Beschikbare kennis en kunde wordt ge-
makkelijker en sneller gevonden. Enerzijds zorg je voor meer tevre-
denheid en anderzijds voor meer productiviteit onder de collega’s. Het 
resultaat is een besparing in tijd en productiekosten. 
 
Een andere mogelijkheid, is het verbeteren van de communicatie tus-
sen collega’s en potentiële collega’s. Je gebruikt sociale media dan om 
een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren, waardoor je 
de juiste arbeidskrachten sneller vindt en kan aantrekken. Dit resul-
teert in een tijdsbesparing en een besparing op de wervingskosten. 
 
Je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om de relatie met de 
mensen in jouw stad, gemeente of provincie te verbeteren. Door een 
goed contact met burgers te onderhouden, ben je beter op de hoogte 
van vragen die bij hen spelen en kan je hier sneller op inspelen. Je 
realiseert een besparing in tijd en eventuele onderzoekskosten. 
 
De vierde mogelijkheid laat zich raden: een verbeterde communicatie 
tussen jouw collega’s en mensen die erover denken om zich in jouw 
gemeente of provincie te vestigen. Dit kunnen directeuren van grote 
bedrijven zijn, maar ook potentiële inwoners van een nieuwe wijk of 
toeristen die mogelijk een dag of paar dagen in jouw stad willen door-
brengen. Als jij een beter beeld hebt van deze verschillende groepen 
mensen, kan je sneller inspelen op vragen die bij hen spelen. Een 
groot netwerk biedt jou meer ingangen op het moment dat jouw ge-
meente of provincie inclusief de infrastructuur en dienstverlening 
mogelijk interessant voor hen wordt. Je realiseert een besparing in tijd 
en in marketingkosten. Ook creëer je de mogelijkheid tot inkomsten 
uit werkgelegenheid en belastingen. 
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Figuur 16: vier startscenario’s voor zakelijke inzet sociale media 
 
‘Maar er is toch nog een vijfde groep mensen?’ hoor ik je bijna den-
ken. Dat klopt. De pers is een groep die als het ware aan de zijlijn 
staat, maar wel regelmatig bericht over wat er in jouw gemeente of 
provincie wordt besloten en gebeurt. Uiteraard kan je sociale media 
inzetten om de relatie met deze mensen te verbeteren. Je hebt het dan 
veel meer over PR of reputatiemanagement. En hoewel dit absoluut 
een specialisme is, beschouw ik de reputatie van een overheidsorgaan 
toch als bijproduct van haar kernactiviteiten. Doe je die goed, dan re-
sulteert dit ook in een goede reputatie.  
 
Verder met een aantal concrete vervolgstappen 
Net als bedrijven, zullen ook overheden sociale media moeten gaan 
inzetten om waarde te creëren voor de mensen waarmee zij te maken 
hebben: collega-ambtenaren, partners en burgers. Een succesvolle 
inzet gaat echter niet over één nacht ijs. Je hebt steun (aan de top) en 
succes nodig om het gebruik van sociale media steeds meer onderdeel 
te laten worden van de dagelijkse werkzaamheden. Hoe doe je dat? 
 
Allereerst door één van de bovenstaande scenario’s te kiezen. Ga na 
welke van de vier startpunten het meest voor de hand liggend en ren-
dabel zou zijn voor het overheidsorgaan waar jij voor werkt. Dit start-
scenario vertaal je vervolgens naar een voorlopige doelstelling, waarin 
je aangeeft a) wat je wil bereiken, b) wie er vanuit jouw organisatie bij 
betrokken zijn en c) waarom jij dit doel wilt bereiken.  
 
Op basis van deze voorlopige doelstelling ga je op zoek naar collega’s 
die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het is belangrijk dat zij de 
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zakelijke mogelijkheden van sociale media snappen en hun eigen 
sociale online netwerken daadwerkelijk willen en kunnen inzetten om 
een bijdrage aan de doelstelling te leveren.  
 
Deze mensen noem ik ‘social business champions’. Ieder bedrijf en 
iedere overheidsinstelling heeft er wel een paar. Je herkent hen als 
fanatieke sociale media gebruikers. Gek genoeg is dat niet het belang-
rijkste criterium. Sociale media zijn immers slechts middelen en het 
gebruik daarvan kan je iemand aanleren. Het is veel belangrijker dat 
deze ‘champions’ online een bepaalde passie laten zien, in de eerste 
plaats zichzelf positioneren en daarmee de organisatie waarvoor zij 
werken, een zakelijke berichtgeving en een eigen visie succesvol met 
elkaar weten te mengen, elkaar en anderen helpen (het principe van 
wederkerigheid) en bereid zijn om zich buiten hun eigen eiland te 
begeven. 
 
Als je voldoende ‘social business champions’ hebt gevonden, is de 
kans groot dat je sociale media succesvol kan gaan inzetten. Het is 
echter nog wel afhankelijk van de doelgroep. Als zij niet of nauwelijks 
gebruik maken van sociale media, is het misschien beter om voorlopig 
via andere media met hen in gesprek te gaan. Verdiep je in de doel-
groep door na te gaan a) wie het zijn (demografische kenmerken), b) 
wat hen bezig houdt, c) waar zij zich online bevinden / welke online 
netwerken zij gebruiken, d) wanneer zij gebruik maken van deze net-
werken en e) waarom. 
 
Vervolgens formuleer jij een definitieve social business doelstelling. 
Zorg dat je deze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdge-
bonden (SMART) vastlegt. Alleen dan maak je het mogelijk om Key 
Performance Indicators (KPI’s) te bepalen, waarmee je periodiek de 
mate van succes kan meten. KPI’s helpen jou bij het monitoren van de 
voortgang. Je kan deze indicatoren ook gebruiken in de rapportage 
richting stakeholders binnen jouw organisatie. 
 
Hopelijk heb je door deze beschrijving een concreet idee gekregen, 
hoe jij zou kunnen starten met het succesvol inzetten van sociale me-
dia binnen de overheidsinstelling waar jij werkt. Voor je van start gaat, 
wil ik je nog adviseren om je project vooral niet te groot te maken. 
Zorg ervoor dat je een project kiest, waarmee je daadwerkelijk een 
bepaalde impact kan maken. Houd het wel klein en behapbaar. Niet 
alleen voor jezelf, maar ook voor de deelnemers aan het project. Laat je 
tijdens het project ook niet verleiden om allerlei andere social busi-
ness werkzaamheden op je te nemen. Focus je op één ding, boek suc-
ces en creëer daarmee draagvlak voor een volgende stap. 
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Mocht je naar aanleiding van dit hoofdstuk vragen of opmerkingen 
hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik denk 
graag met je mee. 
 
 

Jochem werkt sinds de zomer van 2013 
als onafhankelijk social business stra-
teeg. Hij helpt B2B dienstverleners bij 
het succesvol zakelijk inzetten van socia-
le media.  
 
Daarvoor was hij 2 jaar werkzaam bij De-
loitte. Als adviseur social business richtte 
hij zich, samen met drie collega’s, op de 
social business champions binnen de or-
ganisatie – de mensen die de zakelijke 
mogelijkheden van sociale media snappen 

en hun eigen online netwerken daadwerkelijk willen en kunnen inzet-
ten om een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen.  
 
Twitter: @JochemKoole 
LinkedIn: linkedin.com/in/jochemkoole 
Website: jochemkoole.nl 
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Hoe worden gemeenten ‘Social Cities’? 
Door: Jacobine de Zwaan 
 
In Mumbai hebben bewoners van de sloppenwijken weliswaar kies-
recht, maar het ontbreekt hen aan de mogelijkheid om hun stem te 
laten horen. ‘A vote but no voice’ is hier het gevolg van een ‘lack of 
compassion’ met de arme bevolking. In Nederland is van een ‘lack of 
compassion’ niet, of in mindere mate, sprake. Toch hebben ook Ne-
derlanders vaak het gevoel niet gehoord te worden door de overheid. 
In de lokale politiek uit zich dit in lage opkomstpercentages bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Want waarom zou je gaan stemmen als 
er toch niet wordt geluisterd?  
 
In gemeenten treden diverse complicaties op als slechts de helft van 
de inwoners gaan stemmen en/of niet worden gehoord:  
 
(i) Als opkomstpercentages laag zijn, is en voelt een groot deel van de 

bevolking zich niet vertegenwoordigd. Democratisch gezien is dit 
een manco. Het tast de legitimiteit van het bestuur aan; 

(ii) Normaliter verkleint afstemming en interactie tussen de gemeen-
te en haar inwoners de kloof tussen (beleids)plannen en praktijk. 
Bij een gebrek hieraan ontstaat het risico dat de gemeenten in de 
uitvoering onvoldoende effectief zijn. Een voorbeeld: de overheid 
wil dat ‘burgers verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen 
omgeving’14. Een dialoog over behoeften, ideeën en handvatten 
tussen de (lokale) overheid en haar inwoners is dan geen overbo-
dige luxe. 

 
De ongekende mogelijkheden van de online wereld biedt ruimte om 
een forse democratiseringsslag te maken. Om het tij te keren moet de 
‘online’ aanwezigheid van inwoners van een gemeente worden benut. 
Inwoners zijn bereid om te praten. Kijk maar naar de online interactie 
van diezelfde inwoner met vrienden, bedrijven, evenementen en ini-
tiatieven.  
 
Hoe geef je mensen een stem? Hoe zorg je ervoor dat slogans als 
‘jouw stem telt’ niet eens in de vier jaar, maar altijd gelden? Hoe 
transformeert de gemeente zich in een Social City waar dialoog, con-
nectiviteit, interactie en democratie hand in hand gaan?  
 

                                                        
14 Troonrede (17 september 2013). 
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Dit hoofdstuk gaat over de vraag hoe de gemeente een Social City kan 
worden. Aan de hand van een stappenplan worden voorbeelden gege-
ven van activiteiten die een gemeente kan ondernemen om zowel de 
‘vote’ als de ‘voice’ van inwoners te benutten. 
 
Hoe worden gemeenten social cities?  
Om interactie, kennisuitwisseling en inspraak optimaal in te zetten, 
en ervaringen en meningen te duiden, zullen de gemeente en haar 
inwoners elkaar beter moeten leren kennen. Om die reden doen ge-
meenten er goed aan te stoppen met zenden, en te starten met de 
dialoog. Maar hoe doe je dat?  
 
Start allereerst steeds met een helder doel voor ogen. Zo moet elke 
dialoog een tweeledige boodschap bevatten:  
 
 Wat houdt de inwoner bezig, wat is relevante inhoud?; en  
 Wat wil de gemeente met de boodschap bereiken? Wat is het doel? 

Tot welke actie moet de boodschap aanzetten?  
 
Voor het starten van de dialoog is er geen standaardrecept om burgers 
te activeren voor een online community15. Er zijn echter wel belangrij-
ke richtlijnen waar gemeenten rekening mee moeten houden in de 
online activatie van inwoners. Denk bijvoorbeeld aan interne (besluit-
vormings)processen waardoor de gemeente kan openstaan voor de 
inbreng van derden. Hieronder worden drie randvoorwaarden in het 
bijzonder uitgelicht: het belang van (i) profielen; (ii) interactie & in-
vloed; en (iii) fasering. 
 
Profielen 
Het is van belang dat elke gemeente onderzoek doet naar het aanwe-
zige potentieel om met inwoners in gesprek te gaan. Daarom is het bij 
de ontwikkeling van een community belangrijk om de doelgroepen in 
beeld te hebben. Wie wil je bereiken? Vanwege de diversiteit van ste-
delingen heb je vaak te maken met verschillende hobby’s, behoeften 
en expertises. Om hier optimaal voordeel uit te behalen, moeten de 
doelgroepen een specifiek gezicht en een naam krijgen. Dit zijn zoge-
naamde profielen. Elk profiel vertegenwoordigt een doelgroep waar-
van onder andere de interessegebieden gedetailleerd zijn beschreven. 

                                                        
15 “Een online community is een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke ken-
merken op vaste basis bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het verwe-
zenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informa-
tie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap”. 
Bron: http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/03/hoe-start-ik-een-online-
community/ 
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Ook moet worden achterhaald wat zijn/haar perceptie is ten opzichte 
van de gemeente. Elk profiel zal uiteindelijk zijn eigen invalshoek 
hebben, wanneer de dialoog wordt gestart. 
 
Interactie & invloed 
Een dialoog is pas echt effectief wanneer het als middel, en niet als 
doel wordt ingezet. Interacteren om het interacteren (of kwebbelen 
om het kwebbelen) is niet wenselijk. Naast het gezamenlijk toewerken 
naar resultaten, is er een kritische succesfactor om de dialoog succes-
vol op gang te brengen en gaande te houden: naast interactie moet de 
mate van invloed die de burger op de (lokale) politiek heeft, omhoog. 
Zonder wederkerigheid en (het uitzicht op) inspraak zullen mensen 
naar verwachting afhaken. Immers, als de gemeente (i) inwoners aan 
zich wil binden; en (ii) wil dat burgers meer in de samenleving parti-
ciperen, is het aan te bevelen de inwoners ook te laten deelnemen aan 
het politieke proces. Tegelijkertijd geldt dit ook andersom: zonder 
aandacht voor connectiviteit zullen online initiatieven gericht op poli-
tieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen naar verwachting en-
kel door usual suspects worden omarmd. 
 
Fasering  
Een gemeente kan niet in één keer transformeren in een Social City. 
Hier gaat een stappenplan, of ‘roadmap’, aan vooraf. In de roadmap 
(zie figuur) wordt aan de hand van initiatieven toegewerkt naar een 
doel, vaak een ideale situatie die over een langere periode behaald kan 
worden. Hierdoor is het makkelijker om burgers mee te nemen in de 
veranderende rol van de (lokale)overheid en de roep naar zelfred-
zaamheid. In de roadmap voor gemeenten zijn drie fases te onder-
scheiden: 
 
Fase 1. Kennismaken   
Fase 2. Samen exploreren 
Fase 3. Samen aan verbetering werken 
 
In de volgende paragraaf worden de fases toegelicht. Tevens worden 
enkele initiatieven geschetst die binnen de fases passen. 
 
Wat voor initiatieven kan een gemeente opzetten? 
De weg naar de Social City is geen standaardroute. Het initiatief zal bij 
de ene gemeente meer effect hebben dan bij de andere. Bovendien is 
het verschil tussen gemeenten groot wat betreft de behoeften en ach-
tergrond van de inwoners. Deze paragraaf geeft enkele ideeën weer 
die gemeenten in hun roadmap kunnen opnemen. 
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Figuur 17: Roadmap van initiatieven met als doel een Social City te worden 
 
Fase 1. Kennismaken 
In deze fase krijgen de gemeente en haar inwoners de mogelijkheid 
elkaar (op informele wijze) beter te leren kennen, en daardoor te ver-
trouwen. Hoewel veel gemeenten actief zijn op sociale media bieden 
slechts enkele gemeenten een programma dat aansluit op de doel-
groepen en waar inzichten uit de interactie worden opgehaald. Er is 
nog meer uit te halen uit deze vorm van online dialoog! 

 
Social Media Platform 
De dialoog op het social media platform dient als warming-up 
waar de gemeente en de inwoners kennis maken en elkaar af-
tasten. Het programma16 en de activiteiten op het Social Me-
dia Platform betreffen burgerpanel-achtige vragen, polls, ser-
vicevragen, tips e.d. Deze berichten hebben een functionele of 
inspirerende invalshoek.  

 

                                                        
16 Het programma dient als rode draad waar de inhoudelijke thema’s en (visuele) content 
wordt weergegeven.  
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Fase 2. Samen exploreren 
In deze fase staat het samen signaleren, ontdekken en ideeën uitwis-
selen centraal. Door te werken met actuele en concrete casussen, kan 
de gemeente gemakkelijk inzichtelijk maken en motiveren waarom 
bijdragen van inwoners wel/niet worden overgenomen. Zo kan de 
gemeente laten zien dat zij openstaat voor de inbreng van hun inwo-
ners.  
 

Pilot Open Data  
In de Pilot Open Data wordt data met betrekking tot een be-
paald (beleids)probleem aan derden ter beschikking gesteld. 
Iedereen kan hier input op leveren. Veel partijen zijn al gestart 
met dergelijke Open Data initiatieven. Het is daarbij van groot 
belang dat dit soort initiatieven als onderdeel van een traject - 
in dit geval de totstandkoming van de Social City – worden 
benaderd.  

 
 Pilot Online Inspreken 

In een tijdperk van plaats- en tijd-onafhankelijk werken, is de 
wijze waarop burgers input kunnen leveren tijdens commis-
sievergaderingen nogal omslachtig te noemen.17 Een Pilot On-
line Inspreken zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Hier-
bij kan worden gedacht aan de mogelijkheid om korte filmpjes 
in te zetten waarop de burger kan inspreken. Zijn/haar com-
mentaar wordt vervolgens meegezonden met de vergader-
stukken. Raadsleden kunnen zich op die manier beter voorbe-
reiden en een reactie geven op de inbreng van de burger. Een 
andere optie is het werken met webcams, zodat plaats-
onafhankelijk contact kan plaatsvinden.  

 
Pilot Tweede Scherm  
Tijdens verkiezingsdebatten, of tijdens televisieprogramma’s 
als Knevel en Van den Brink, wordt gewerkt met het Tweede 
Scherm, een online platform waar kijkers mee mogen stem-
men en discussiëren. Waarom zou dit niet tijdens raads- en 
commissievergaderingen kunnen? Met behulp van stellingen, 
stemmingen en vragen kunnen niet alleen de politiek assis-

                                                        
17 Procedure voor inspreken van commissievergaderingen van de gemeente Amsterdam: 
“Burgers kunnen zich tot 24 uur voor de commissievergadering aanmelden voor dit onder-
deel. Burgers kunnen zich per mail of telefonisch aanmelden. Het moet dan gaan over een 
onderwerp dat tot het aandachtsgebied van de commissie behoort, maar waar geen inhoude-
lijk punt van op de agenda staat.” Bron: 
https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/contact/contactformulieren/aanmelde
n_om_in_te/ 
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tenten en de bestuursadviseurs, maar ook de burgers tijdens 
vergaderingen de discussie voeden.  
 
Burger Community 
In de Burger Community is de focus verbreed ten opzichte 
van het Social Media Platform. Het is een zelfstandig platform 
met functionaliteiten als stapsgewijze brainstormmodules en 
analyse-instrumenten. Het gaat nog steeds om tweerichtings-
verkeer tussen de gemeente en haar inwoners, maar nu ook 
tussen inwoners onderling. Activatie wordt gestimuleerd door 
inwoners bijvoorbeeld servicevragen van andere inwoners te 
laten beantwoorden. In de Burger Community worden vragen 
van inwoners gebundeld zodat tevens aan kennisopbouw 
wordt gedaan. In de community is bovendien ook ruimte voor 
‘storytelling’, waarbij inzichten worden opgehaald aan de hand 
van de informele verhalen van inwoners. In het bedrijfsleven 
wordt deze werkwijze al sinds enige jaren succesvol toege-
past18. 

 
Fase 3. Samen aan verbetering werken  
Fase 3 gaat verder waar fase 1 en 2 zijn geëindigd. We hebben kennis 
gemaakt en samen ontdekt. Nu is het tijd om samen te werken aan 
verbetering wat leidt tot wederzijds begrip en een loyalere verstand-
houding.  
 

Civil Coalition 
De Civil Coalition kan worden gezien als een coalitie van in-
woners waar ideeën voor het politieke systeem worden ge-
deeld en opgehaald. Het is een platform waar de pilots Online 
Inspreken en Tweede Scherm zijn geïntegreerd en verbeterd 
naar aanleiding van analyse. Ook andere mogelijkheden (bur-
gerinitiatief, petitie e.d.) om als inwoner invloed uit te oefenen 
op de politiek zijn geïntegreerd. Mogelijkheden voor inwoners 
zijn uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan: commentaar leveren 
op agendastukken; vragen van raadsleden beantwoorden, 
ideeën voor werkbezoeken indienen, stemmen op argumen-
ten van inwoners etc. Overigens kunnen niet alleen inwoners, 
maar ook instellingen input leveren. Een van de baten hiervan 
is dat lobbypraktijken transparant worden. 

                                                        
18 Zie bijvoorbeeld www.teamtopzorg.nl/ & www.community.eneco.be/  



139 
 

CommuniCity  
Net als de Civil Coalition, is de CommuniCity een volwassen 
versie van de Burger Community. De Open Data Pilot en an-
dere dialoog-initiatieven zijn in het platform geïntegreerd. 
Hier gaan inwoners niet alleen in dialoog met de gemeente, 
maar ook met mede-stadsgenoten en instellingen. Het is een 
netwerk waar vraag en aanbod (zowel online als offline) sa-
menkomt. Ideeën worden 360 graden getest, gevalideerd 
en/of verrijkt. 

 
Op den duur zullen de City Coalition en de CommuniCity vergroeien 
tot het netwerk van de Social City. In de Social City voelen inwoners 
zich verbonden en identificeren zij zich met de stad. In de Social City 
hebben mensen handvatten gekregen om hun stem optimaal in te 
zetten. De gemeente acteert als spin in het web omdat zij is opgeno-
men in het netwerk van inwoners. Het web creëert draadjes/linkjes 
tussen inwoners en organisaties die elkaar vervolgens kunnen vinden. 
De stad heeft een gezicht gekregen en geldt als het hart van de besluit-
vorming. De politiek luistert en (h)erkent de behoeften van haar in-
woners, en neemt op basis van alle verkregen input de uiteindelijke 
beslissing. 
 
Tot slot 
Sociale duurzaamheid begint met gelijkheid, democratie en dialoog. 
Op dit moment blijven het de usual suspects die hun weg naar de 
stadhuizen weten te vinden. Met de ongekende mogelijkheid aan 
laagdrempelige communicatietechnologieën van tegenwoordig moet 
hierin snel verandering komen.  
 
Immers, een situatie waarbij slechts de helft van de stemgerechtigde 
bevolking gaat stemmen, is niet wenselijk. Het zal ons economisch 
herstel en de doe-het-zelf democratie niet bevorderen. Als Nederland 
weer succesvol wil worden, moeten we de wensen van de straat ver-
binden met de politiek. Online dialoog is de troef voor gemeenten om 
met inwoners een vertrouwensrelatie te bouwen en aan consensus te 
werken.  
 
‘A city above all belongs to its citizens’, een mooie quote van Gunduz 
Vassaf waarbij hij pleit voor een handvest voor steden.19 Deze quote 
zou artikel 1 van het handvest van de Social City kunnen zijn. Durft 
uw gemeente een dergelijk handvest aan?

                                                        
19 www.youtube.com, Gunduz Vassaf, The Voice of Instanbul, november 2009. 
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Jacobine (1981) is bestuurs- en organisa-
tiekundige. Bij de gemeente Amsterdam 
heeft ze vijf jaar ervaring opgedaan in de 
thema's (sociale en fysieke) veiligheid, 
bestuurlijke besluitvorming en integraal 
stedenmanagement.  
 
Vervolgens is Jacobine aan de slag gegaan 
bij Favela Fabric. Hier adviseert en onder-
steunt zij klanten in de ontwikkeling en 
uitrol van social business strategieën.   
 

 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/Jacobinedezwaan 
Twitter: @jacobinez 
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Omschakelen van zenden naar interactief 
Door: Carin Springelkamp 
 
De maatschappij verandert snel en daarom veranderen de do’s en de 
don’ts in ons vak snel. Dat vergt aanpassingen aan onze kennis, aan 
onze houding en aan ons gedrag. Want we komen niet meer weg met 
onze met de oude manieren van communiceren, dat vaak vooral uit 
zenden bestond. De nieuwe tijd vraagt vooral om luisteren. Luisteren 
en interacteren. En zenden mag nog steeds, maar met mate. Een fun-
damentele verandering. Maar wel eentje die nodig is om als overheid 
in contact te blijven met de inwoners. Hoe doen we dat in Eindhoven? 
 
__________________________________________________________ 
Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt in het jaarverslag 
‘Mijn onbegrijpelijke overheid’ dat burgers de overheid niet meer be-
grijpen; en misschien nog erger, de overheid begrijpt de burger niet 
meer. (uit Trendrede 2014) 
__________________________________________________________ 
 
Kennis, Houding en Gedrag 
Allereerst wil ik graag wat zeggen over kennis, houding en gedrag. De 
communicatieprofessionals zijn er mee opgevoed. Mijn stelling is dat 
de tijd van kennis, houding en gedrag deels voorbij is. In onze com-
municatie althans. Het draait steeds meer om luisteren en de dialoog 
aangaan. Je communicatie niet meer sturend, maar op gelijkwaardige 
basis inzetten.  
 
Toch denk ik dat velen van ons nog wel iets kunnen leren van kennis 
houding en gedrag. Vooral als het gaat om hoe we met sociale media 
omgaan. 
 
Want hoe weten we waar onze inwoners over praten? Ze communice-
ren volop met elkaar en ook volop online. Ze vinden elkaar in ge-
meenschappelijke ergernissen of in hun trots op de stad. Ze hoeven 
niet meer bij elkaar in de straat of buurt te wonen om met elkaar te 
praten over zaken die de gemeente aangaan. Hoe ver reikt onze ken-
nis van wat er gezegd wordt? En als we dan al die online signalen op-
pikken hebben we dan enig idee hoe we daar mee om moeten gaan? 
Oftewel: hoe is onze houding op sociale media?  Nemen we ‘het’ seri-
eus? ‘Het’ gaat over mensen die een nieuw kanaal gevonden hebben 
om met elkaar te communiceren. Alleen al vanuit dat perspectief moet 
je, zeker als communicatieprofessional, de sociale media serieus ne-
men. Het gaat immers om je inwoners, je klanten, je doelgroep. Maar 
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die houding mis ik nog te vaak. Ik snap het wel. Omdat het begint bij 
kennis. Als je die onvoldoende hebt van het medium, is het moeilijk 
om je houding aan te passen. En daarmee ook je daadwerkelijke ge-
drag. 
 
Wetende dat het een sociaal medium is, vind ik dat het gedrag vaak 
nog erg zendergericht is. We willen zo graag vertellen wat we allemaal 
voor goede dingen doen. Of vertellen wat we vinden dat ‘de mensen’ 
zouden moeten weten. Tot op zekere hoogte is daar niets mis mee, 
want mensen gaan een gemeentelijk of zakelijk account vaak volgen 
vanwege de informatie. Maar door te luisteren kun je je boodschappen 
beter aanpassen op je volgers. Dan weet je wat er speelt en waar ze in 
geïnteresseerd zijn. 
 
De ultieme stap is natuurlijk dat je je mengt in de discussie, als die 
daar om vraagt. Of dat je de mensen ook op deze kanalen uitnodigt 
om mee te denken, te praten. Mijn ervaring is dat mensen graag en 
goed participeren als je je als overheid als gelijkwaardige gespreks-
partner opstelt. En daarvoor ervaar ik sociale media als een uitstekend 
middel. Daar is iedereen gelijk en kan en mag iedereen zeggen wat hij 
wil.  En wat een mooi bijkomend voordeel is dat de mensen je sneller 
en beter waarderen. En dat ook uiten.  
_________________________________________________________ 
Je kunt Sociale Media inzetten en niets veranderen aan (organisatie) 
gedrag -> dan blijft het 'just another' communicatie tool (DianaRus-
soHRBP, Twitter) 
__________________________________________________________ 
 
In de praktijk 
Omschakelen van het oude naar het nieuwe is vooral een kwestie van 
lange adem hebben. Zoals alle cultuurveranderingen vergt ook deze 
verandering tijd om in de organisatie te landen. Sinds twee jaar mag 
ik de gemeente Eindhoven adviseren over en trainen in sociale media. 
En tijdens die twee jaar heb ik geleerd geduld te hebben. Kleine zaad-
jes planten en wachten tot de tijd rijp is om te oogsten. En dat oogsten 
gaat nu komen. Omdat ik in die twee jaar inmiddels mooie praktijk-
voorbeelden heb kunnen opbouwen, waarmee mensen over de streep 
getrokken kunnen worden. Omdat ze zien dat het meer oplevert dan 
dat het kost. Omdat de reacties van de volgers bruikbare tips opleve-
ren, waardering voor hun werk en ja, ook af en toe gedoe. Maar in 
eigenlijk alle gevallen is er veel meer positiefs over te zeggen dan ne-
gatief. Zelfs mensen die in hun dagelijkse praktijk nauwelijks contact 
hebben met de inwoners, raken op deze manier beter betrokken bij de 
doelgroep waar ze eigenlijk voor werken. En ontstaat er langzaam een 
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dialoog. Een dialoog die nodig is om elkaar weer beter te bergrijpen. 
Door deze goede voorbeelden worden mensen in de organisatie am-
bassadeur voor het gebruik van sociale media. En dat werkt veel beter 
dan strategieën en beleidsplannen voor sociale media. 
 
Daarnaast geef ik trainingen over het gebruik van sociale media waar-
bij ik de (negatieve) discussie niet uit de weg ga. Ja: ik ben enthousiast 
en nee: het is niet altijd zaligmakend. Ik ben reëel in wat ik vertel, 
maar kan ook veel onjuiste vooroordelen ombuigen naar een positieve 
werkelijkheid. Ik kan laten zien waar er voordeel te behalen is en waar 
de valkuilen liggen. Mijn enige doel met de trainingen is kennisover-
dracht, zodat de mensen zelf hun houding en gedrag kunnen gaan 
bepalen. Maar wel kennisoverdracht met een positieve insteek. Ook 
dat is zaadjes planten.  
 
Hoe doe je dat? 
Begin met mensen die zelf een leuk initiatief hebben of ga actief op 
zoek. Kijk naar wat er speelt in je organisatie en probeer de koppeling 
te maken met de inzet van sociale media. In lang niet alle gevallen is 
dat mogelijk of wenselijk. Maar in een aantal wel. Focus daar op. Als 
mensen alleen willen zenden en geen tijd willen steken in de dialoog, 
wees dan niet bang om negatief te adviseren op het voorstel: “we wil-
len iets met sociale media”,. Stel topics voor die interessant kunnen 
zijn, denk mee over content en vooral over hoe je mensen kunt trigge-
ren om te participeren.  
 
Laat de toekomstige beheerders van het account zelf nadenken over de 
follow-up van het account. Wie is wanneer voor wat verantwoordelijk? 
Wees duidelijk dat er altijd gemonitord moet worden, maar maak het 
niet te zwaar. Bied aan om te ondersteunen, mee te kijken, de eerste 
tijd. Laat weten dat je er voor ze bent. Onzekerheid over wat er (moge-
lijk) gaat gebeuren is een hoge drempel, die je op deze manier lager 
kunt maken.  
 
Geef ongevraagd positieve tips als je dingen signaleert die beter zou-
den kunnen. Verdiep je in hun onderwerp/beleidsveld om er het 
meeste rendement uit te halen. Monitor van tevoren, zodat je weet wat 
er leeft. Laat ze zien hoe en wat ze allemaal zelf kunnen doen. Geef 
trainingen op maat, toegesneden op de vraag, maar laat ook een blik 
op de toekomst zien. Stimuleer, maar probeer niet tegen de stroom in 
het tempo te verhogen. Alles heeft z’n eigen tijd en plaats. Als iemand 
ongemotiveerd of nog niet geheel overtuigd de dialoog aan moet gaan, 
gaat het niet werken. Ook hier past weer geduld… 
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Luisteren 
Sinds een jaar beschikken we over een monitoringstool: Coosto. Waar 
we voorheen vooral met Hootsuite aan het werk waren, kunnen we nu 
simpeler, uitgebreider en automatisch zoeken. We hadden amper één 
dag de basistraining achter de rug toen er een vervelend dossier in de 
raad besproken ging worden. We hebben die avond direct de waarde 
van zo’n tool mogen ondervinden. Wie heeft het waarover en waar 
leven de meeste vragen over. Hoe kunnen we via onze eigen media de 
vragen die onder de inwoners leven zo goed mogelijk beantwoorden. 
Waar loopt de waarheid uit de pas en moeten we bijsturen? Gezamen-
lijk met de bestuursadviseurs hebben we de data doorgelopen en de 
communicatie aangepast aan de sentimenten. 
 
Nog geen week later wordt op Omroep Brabant een filmpje uitgezon-
den over jongeren die een jongen mishandelen op de Vestdijk in 
Eindhoven; de zogenaamde kopschoppers. Naar aanleiding daarvan 
ontstond massale verontwaardiging op (vooral) sociale media. Dankzij 
de tool konden we van minuut tot minuut in de gaten houden hoe de 
verontwaardiging zich verspreidde en hoe we daar als gemeente mee 
om moesten gaan. Met name de rol van de burgemeester is in dit 
soort situaties van belang. Mede op basis van onze verzamelde data en 
goede analyses van de adviseurs wist de organisatie de juiste commu-
nicatiestrategie en ‘tone of voice’ te bepalen. 
 
We gebruiken de tool dagelijks, voor veel standaard zoekwoorden, 
vooral voor de webcare. Maar in tijden van crises of grootschalige eve-
nementen is het niet meer weg te denken uit onze organisatie. Een 
bijzonder waardevol instrument om te kunnen luisteren, analyses te 
maken en daarop je communicatie te baseren of bij te stellen. 
 
Bereikbaar 
In 2010 startten we als gemeente met een Twitter account voor een 
bijzonder project: de Hovenring. Hiervoor werden we zelfs genomi-
neerd voor de Galjaardprijs, de prijs voor Nederlandse overheidscom-
municatie. Na dat succes hadden twee verkeerscoördinatoren de 
smaak te pakken en begonnen het Twitter account @Bereikbaar040.  
 
Via dit account werd en wordt informatie gegeven over de bereikbaar-
heid van de stad tijdens wegwerkzaamheden en evenementen. In sep-
tember 2011 vroeg ik de gladheidscoördinator of hij niet ook wilde 
twitteren namens dit account met info over de gladheidsbestrijding. 
Hij gaf aan dat dat voor hem niet haalbaar was. Té druk, hij kreeg al zo 
veel mails en telefoontjes als het glad was. Dat was duidelijk. Er was 
geen onwil, maar het ging gewoon echt niet. September 2012, de 
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gladheidscoördinator belt: “kunnen we het nog eens over dat twitteren 
hebben”. Natuurlijk! Hij vertelde dat hij wat geschoven had in roosters 
en dat er een tweede coördinator bij was gekomen die er wel voor 
voelde. Ze voorzagen dat ze nu wel de ruimte zouden hebben om te 
twitteren.  
 
Samen met de communicatieadviseur hebben we een plan opgesteld 
waarover ze wanneer zouden kunnen twitteren. Ze wilden graag een 
voorraad standaardtweets hebben om mee aan de slag te kunnen. Die 
hebben we voor ze gemaakt en ik heb ze nog een training op maat 
gegeven. Twee weken hebben ze het volgehouden. Met de stan-
daardtweets. Daarna hadden ze de smaak te pakken en gingen ze zelf 
los. En ze hadden succes! Veel reacties van dankbare mensen die blij 
waren dat de straten weer schoon waren. Ze kregen respect, werden 
bikkels genoemd als ze er midden in de nacht weer op uit gingen. 
Mensen die tips gaven waar het nog beter kon. Een volger die een 
strooiwagen met pech meldde en de chauffeur van koffie voorzag. 
Kortom: gladheidscoördinatoren blij, Eindhovenaren blij. De mooiste 
uitspraak van de gladheidscoördinatoren aan het eind van het winter-
seizoen vond ik: “mogen we volgend jaar weer?” 
 
Webcare 
In de gemeente Eindhoven zijn we drie jaar geleden met ‘webcare’ 
begonnen. In het begin was dat een klusje voor één communicatiepro-
fessional, die dat er makkelijk bij kon doen. Er kwam nog nauwelijks 
respons. Maar sinds ruim een jaar hebben we een goed werkend web-
careteam die de vragen op Twitter en Facebook (en ook andere media) 
opvangt en daar op reageert. Het is inmiddels een goed lopende sa-
menwerking tussen de afdelingen Communicatie en het KlantCon-
tactCentrum geworden. Via de monitoringstool Coosto kunnen we 
perfect online samenwerken, gegevens uitwisselen en bepalen wie 
welke vraag of opmerking gaat afhandelen. Ook deze samenwerking 
was er niet zomaar. Ook hier was het nodig om zaadjes te planten en 
een lange adem hebben.  
 
En ook na het ‘ja’ van het management duurt het dan nog een tijd 
voordat alle medewerkers goed ingeleerd zijn en begrijpen hoe, waar-
om en wanneer te reageren. Maar inmiddels doet iedereen die in het 
team zit dat met hart en ziel. Omdat we ook hier weer zien, dat de 
respons groot en goed is. Dat zelfs een NEE-antwoord een positieve 
reactie op kan leveren. Dat de dialoog aangaan niet eng is, maar een 
goed gevoel geeft. En dat geeft energie. Iedereen doet het nog steeds 
naast z’n ‘normale’ werk, maar niemand wil z’n extra taak opgeven. 
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En dat vind ik de mooiste constatering: dan werk je met passie en 
bevlogenheid aan dienstverlening, dialoog en draagvlak. 
 
Tegelijkertijd lopen we nu tegen procedures in de organisatie aan, die 
een snelle beantwoording van vragen in de weg staat. Mijn missie is 
het dan om te praten over die procedures, kijken waar de rek zit, mee-
bewegen en laten zien waar we als organisatie gezamenlijk winst 
kunnen behalen. En verrassend genoeg kunnen veel zaken best an-
ders geregeld worden. Met kleine aanpassingen waardoor er geen 
extra werk ontstaat. Korte lijnen, elkaar weten te vinden en samen 
vaststellen dat je voor de inwoners je best wilt doen en transparant wilt 
zijn. Het zijn allemaal geen wereldschokkende zaken, maar het is 
mijn overtuiging dat door het gebruik van sociale media, door het 
goed luisteren en participeren, je de organisatie kunt laten opschuiven 
in de richting van je inwoners/ondernemers/klanten of welke doel-
groep je ook maar hebt. Waardoor je die beruchte “kloof” een beetje 
kleiner maakt. En daar zijn we toch eigenlijk allemaal naar op zoek? 
 
 _________________________________________________________ 
De focus van het communicatie vak verschuift van het uitdragen van 
missie en visie naar vuur, verbinding en beweging (Huub ter Haar, via 
Twitter) 
__________________________________________________________  

 
Carin Springelkamp is adviseur / trainer / 
coach sociale media bij de gemeente 
Eindhoven. 
 
Ze heeft een passie voor veel zaken, maar 
sociale media is daar zeker één van. Ze is 
een verbinder en een aanjager en probeert 
binnen en buiten de gebaande paden de 
organisatie klaar te stomen voor de over-
heid 3.0. . Ze deelt graag haar kennis om-
dat werken voor de publieke zaak haar aan 
het hart gaat. Ze deelt dat ook graag met 

jou. 
 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/carinspringelkamp/ 
Twitter: @caraat 
  
Artikel over webcare bij de gemeente Eindhoven op Frankwat-
ching: http://www.frankwatching.com/archive/2013/09/11/webcare-
bij-gemeente-eindhoven-medemenselijkheid-staat-voorop 
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Webcare: een dienstverleningskanaal erbij! 
Door: Ewoud de Voogd 
 
Gemeenten zien in dat klantcontact vaker via sociale media ontstaat. 
Ze beseffen dat zij deze contacten net zo netjes moeten afhandelen, 
als telefonische contacten. De vraag is hoe ze dat moeten organiseren: 
doen we het erbij of moet het planmatig? En waar moeten ze dat or-
ganiseren: bij het klantcontactcentrum (KCC) of bij de afdeling Com-
municatie? Wat hebben we eigenlijk allemaal te organiseren? Wat zijn 
de dilemma’s? In dit hoofdstuk staan de lessen van zo’n dertig web-
care-implementaties bij gemeenten en andere overheden. 
 
Webcare gaat over het afhandelen van klantcontact 
Voor we de dilemma’s en inrichtingskeuzes rond webcare bij een 
gemeente bespreken, is het handig om kort stil te staan bij waar we 
het over hebben. De term ‘webcare’ reserveren we in dit hoofdstuk 
voor het afhandelen van klantcontacten die op sociale media ontstaan. 
Het gaat om vragen aan de gemeente, klachten en meldingen over de 
openbare ruimte en signalen die aan de gemeente worden doorgege-
ven. Vaak bevatten deze berichten op sociale media de naam van de 
gemeente (mentions) of worden ze op de Facebookpagina van de ge-
meente achtergelaten.  
 
Het is de bedoeling van de afzender dat de gemeente ‘er wat mee 
doet’. De afzender verwacht bij de afhandeling van dit soort berichten 
dat de gemeente relatief snel reageert. De servicenorm lijkt een paar 
uur tot uiterlijk dezelfde dag te zijn. Afhankelijk van de kracht van de 
filters zou een 100.000+ gemeente dagelijks enkele tientallen minu-
ten verspreid over de werkdag moeten besteden aan de afhandeling 
van de berichten.  
 
Media watching en de inzet van sociale media voor een participatiedia-
loog is wat anders dan webcare. De uitkomsten zijn dan vaak input 
voor interventies op reputatie en crisis of beleidsvorming. Als er dialo-
gen ontstaan, dan zetten gemeenten webcare in om te borgen dat de 
klantcontacten die ontstaan netjes worden afgehandeld. 
 
Organisatorisch dilemma: Communicatie of dienstverlening of KCC? 
Uit het onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten 
blijkt, zit energie rond webcare vaak bij de afdeling Communicatie. 
Dat uit zich in een geloof in de eigen werkwijze op aanpak, vorm en 
stijl. Afdelingen Communicatie ervaren dat het best moeite kost om 
webcare bij te houden. Zeker als het afhangt van een of meer enthou-
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siastelingen op de afdeling. Niet het beantwoorden van de berichten 
vraagt tijd, maar het uitzoeken van de antwoorden. Daarvoor moet 
contact worden gezocht met vakafdelingen en die zijn vaak niet be-
reikbaar of reageren niet snel.  
 
De medewerkers van het KCC handelen in toenemende mate klant-
contacten in een keer goed af. Het sturen op hetzelfde antwoord, on-
afhankelijk van het kanaal, zit hen echt in de genen. Ook als dat ant-
woord van de vakafdeling komt. En het KCC doet dat ook nog tegen 
relatief lage kosten. Het KCC ziet webcare als een dienstverleningska-
naal erbij, naast telefoon, mail, baliebezoek en de post.  
 
Moet webcare nu bij het KCC of bij de afdeling Communicatie worden 
ondergebracht? Vanuit het klantcontactdenken is het KCC een logi-
sche plek. Argumenten zijn dan de robuuste organisatie (roosters), in 
lijn met de dienstverlening op de andere kanalen (sturen op kwaliteit) 
en tegen redelijke kosten. Het is ook begrijpelijk dat de afdeling 
Communicatie webcare organiseert, gezien de historie, het beperkte 
volume aan klantcontacten en het vertrouwen in de prestaties van het 
KCC. Ook een tussenoplossing zien we vaker terug: een webteam dat 
tussen het KCC en de afdeling Communicatie zit en dat ook de websi-
te en de content beheert.  
 
Oneigenlijke, maar wel gehoorde argumenten zijn dat webcare de 
kern van sociale media is en dat het daarom bij de afdeling Commu-
nicatie thuishoort. Begrijpelijk, gezien de huidige stand van zaken. 
Een ander argument is dat het om een clustering van activiteiten rond 
sociale media gaat (luisteren, webcare, zenden, beheer accounts, tools) 
en dat het daarom logisch is om het bij de afdeling Communicatie te 
organiseren. In de praktijk blijken de omgevingsanalyses voor ver-
schillende processen en het faciliteren van dialogen veel meer impact 
te hebben. Dit past dan ook veel beter bij de rol van communicatiead-
viseur dan het lichtere webcarewerk.  
 
De afdeling Communicatie zou juist meer moeten inzetten op de 
zwaardere activiteiten rond sociale media. Bijvoorbeeld op de inhoude-
lijke analyses van de online media en de daaruit volgende adviezen. Of 
op de begeleiding van de organisatie en haar primaire processen met 
het inbedden van sociale media. Het is logisch om webcare dan bij de 
afdeling dienstverlening of het KCC onder te brengen. 
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Praktisch dilemma: hoeveel accounts en welke tools? 
Een praktisch dilemma is de vraag of er per social-mediaplatform een 
of meer accounts moeten worden geopend. Dienstverlening heeft de 
ambitie om per kanaal één duidelijke ingang te bieden. Bij sociale 
media gaat het juist om de dialoog en om die te voeren op de plek 
waar het contact plaats heeft. Er lijken dus strijdige belangen te zijn. 
De organisatie heeft de keuze uit de volgende varianten. De organisa-
tie opent één account voor de hele gemeente, dat op één plek wordt 
beheerd (door KCC en/of de afdeling Communicatie). De organisatie 
opent aparte, vaak tijdelijke, accounts voor projecten. Of iedere wijk-
beheerder, projectgroep en afdeling opent eigen accounts.  
 
Het blijkt lastig te zijn om een account voor tijdelijke dialogen na af-
loop te blijven bemensen. Sommige afdelingen hebben daar moeite 
mee, waardoor een bericht aan dat account soms onbeantwoord blijft. 
Dit is niet netjes en zelfs strijdig met de dienstverleningsambities en 
sociale media mores. Het is zonde om zo’n account te sluiten, want 
het biedt toegang tot een deel van het netwerk van de gemeente. Het is 
aan te bevelen om na afloop van zo’n dialoog het account bij webcare 
onder te brengen. Als er alsnog interactie ontstaat, dan is de gemeente 
toch in control. 
 
Een tweede dilemma zit rond tooling: gaan we werken met gratis of 
betaalde tools, met een alles-in-één-multitool of met deeloplossingen? 
De gemeente moet de afweging maken op basis van verschillende 
verwachtingen. De mate van professie van de ondersteunende proces-
sen (webcare, media watching, analyses, crisiscommunicatie). De 
compleetheid in online media data (wel of geen historie, alleen Twitter 
of ook andere bronnen). En de robuustheid van de oplossing in het 
geval van grote hoeveelheden berichten, zoals bij de rellen in Haren. 
Natuurlijk speelt ook budget een rol. Het is lastig dat dit voor een ge-
meente nieuwe uitgaven zijn, waarvoor geen budget is gereserveerd 
en de business case sterk op het geloof in sociale media rust. 
 
Ondertussen hebben tientallen gemeenten hun huiswerk gemaakt. 
Een snelle rondvraag geeft veel inzicht. Op face-
book.com/webcarebijgemeenten vind je de contactpersonen. 
 
Uit de startblokken 
Op het moment dat gemeenten willen starten met webcare, speelt 
vaak de discussie over budget en eigenaarschap. Die discussie wordt 
gevoerd door het management, de afdeling Communicatie en/of het 
KCC. Deze gesprekken zijn doorgaans niet op feiten gebaseerd. Be-
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ginnen met een proef is dan handig. Geef onduidelijkheid een plek in 
de proef. Geef de organisatie de ruimte om in deze proef vragen te 
stellen, zoals “hoeveel tijd kost het?”, “kunnen medewerkers van het 
KCC wel twitteren en via de sociale media mores reageren?” en “welke 
functionele eisen moeten aan tools worden gesteld?”. Het mooie van 
een proef is dat het management daarvoor vaak wel steun geeft. Aan 
het eind van de proef verwacht het management je terug met de in-
zichten en adviezen over de inrichtingskeuzes. Je hebt zo de veilige 
setting gecreëerd om aan de slag te gaan, de inhoudelijke zaak op orde 
te brengen en het structureel te organiseren. En als de kanalen een-
maal zijn opengezet, dan kun je eigenlijk al niet meer terug! Je bent 
dan echt uit de startblokken. 
 
Stappen in een proef zijn vaak: 
 
1. Startgesprek: afstemmen welke collega’s en afdelingen (KCC 

en/of de afdeling Communicatie) betrekken, trainingen voorbe-
reiden en aankondiging en besluitvorming rond een proef organi-
seren. 

2. Kick off: de betrokken collega’s worden getraind in de tool en de 
beoogde werkwijze wordt afgestemd. Het gaat om vragen over het 
rooster, de eerste, tweede en derdelijns afhandeling, de vorm en 
stijl van reacties en de onderlinge afstemming tussen de afdeling 
Communicatie en het KCC. 

3. Beter luisteren: na enkele weken oefenen - dat in de praktijk door 
drukte vaak beperkt gebeurd - is het handig om een ‘go-live’-
datum te prikken voor het moment dat de organisatie de berichten 
op online media gaat beantwoorden. Een go-live-datum helpt om 
de betrokken collega’s te laten oefenen (stok achter de deur). 

4. Reageren: als er voldoende is geoefend en de organisatie heeft 
vertrouwen dat de betrokkenen goed met de online media om-
gaan, dan gaan mensen vanaf nu reageren op berichten. Dit wordt 
door betrokkenen op voorhand vaak als een stap ervaren terwijl 
dat in de praktijk wel meevalt: ze beantwoorden toch ook dezelfde 
soort vragen aan de telefoon! 

5. Evalueren en inrichtingskeuzes maken: het is handig dat de afde-
ling Communicatie en het KCC tussentijds regelmatig afstem-
men. Agendapunten zijn dan of berichten correct worden afge-
handeld, of twijfelgevallen terecht zijn doorgezet naar de commu-
nicatiespecialisten, of de vorm en toon goed zijn en of het KCC 
wellicht meer berichten kan afhandelen. De inrichtingskeuzes die 
op voorhand werden ervaren, rollen als het ware zo uit de proef. 

6. Structureel beleggen: na de evaluatie geven de bij de proef betrok-
ken collega’s doorgaans een advies aan het management of zelfs 
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bestuur om webcare en online-mediamonitoring structureel te be-
leggen. Dit gaat vaak samen met een verzoek om budget voor 
tools. Ze geven aan dat webcare tussen door kan worden georga-
niseerd. En de afdeling Communicatie zal keuzes maken voor 
goede online-mediaanalyses (wat doen we wel en wat doen we 
niet, want extra middelen zijn er vaak niet). 

 
Het is handig om voor de duur van zo’n proef een projectteam(pje) 
samen te stellen, met iemand van dienstverlening of het KCC, iemand 
van de afdeling Communicatie, de sociale-mediaexpert van de organi-
satie en een informatie-architect die gelijk de impact op het zaaksys-
teem of klantcontactsysteem kan inschatten. Vaak schuift de stagiair 
ook aan (slimme handjes om snel meters te maken maar dun in bor-
ging). 
 
Zeven tips bij het organiseren van webcare 
Tot zover de organisatorische inzichten. Wat leren we nog meer van 
tientallen webcare-implementaties? 
 
1. Rooster webcare in en plan het net zo goed als de andere dienst-

verleningskanalen. 
2. Zet je openingstijden van het webcareteam in de bio (persoonlijke 

beschrijving) van je sociale-mediakanalen en plaats het ook op de 
website van de gemeente. Je hoeft echt niet 24/7 open te zijn, 
maar wees wel expliciet in wanneer je bereikbaar bent. 

3. Breng de achtervang van je sociale-mediakanalen onder bij je 
webcareteam. Als een beheerder van het sociale-mediakanaal van 
bijvoorbeeld wijkbeheerder, of projectgroep, of citymarketingafde-
ling afwezig is, dan is het goed dat achtervang geregeld is. 

4. Jaag je tweedelijns klantcontacten niet de organisatie in per mail: 
bel er achteraan zolang sociale media nog niet breed in de organi-
satie zijn geland. Dit werkt sneller en ook prettiger voor alle be-
trokkenen. 

5. Zorg voor zichtbare en goed uitgedachte verbinding naar zaakge-
richt werken en koppeling met het CMS/CRM of het KCS. Maar 
wees realistisch: de volumes aan berichten (die zaaksgewijs moe-
ten worden afgehandeld) zijn nu nog te laag om koppelingen en 
integraties rendabel te maken. 

6. Log al je handelingen en voorkom dubbel werk: raak alle berichten 
aan (markeer deze als gelezen), ook de berichten waar je niets 
mee doet. Hiermee is het proces gelijk herleidbaar, ook in crisissi-
tuaties. 

7. Handel eerst de mentions af en kijk later breder: mocht er beperk-
te webcarecapaciteit zijn, handel dan eerst de mentions af. Indien 
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er tijd over is, of als er meer capaciteit in het webcareteam zit, kun 
je ook de andere berichten waarin bijvoorbeeld over de gemeente 
wordt gesproken afhandelen. 

 
Werkwijze webcare blijkt erg handig bij omgevingsanalyses  
Tot slot een tip voor het maken van omgevingsanalyses. Wanneer je 
als gemeente bij webcare toch alle berichten leest, dan kun je tegelij-
kertijd verschillende acties uitvoeren die handig zijn voor analyses van 
de sociale-mediaberichten. Het markeren van berichten (meta-
dateren) helpt om berichten later eenvoudig op zo’n markering bij 
elkaar te brengen. En dat lukt dan ook voor berichten die niet in je 
zoekopdrachten en filters voorkomen. Denk aan het markeren van alle 
berichten over geluidsoverlast. Afzenders van berichten zijn zo ook te 
markeren in lijsten. Bijvoorbeeld alle links-stemmers, de belangheb-
benden bij een spelend dossier of de inwoners van wijk Z. Dit soort 
lijsten blijken heel handig als je in een later stadium wilt inzoomen op 
de standpunten van de ene groep versus de andere groep. 
 
Het voltooien van berichten, het lezen van 100 berichten tegelijk, het 
meta-dateren en het aanmaken van lijsten helpen bij massale gege-
vensanalyses. Denk aan analyses bij een crisissituatie, een reputatie-
dossier en bij grootschalige evenementen. Het blijken werkwijzen die 
steeds dezelfde zijn, onafhankelijk van de context of de situatie.
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Ewoud de Voogd is adviseur bij  
HowAboutYou. Ewoud beweegt zich op 
het snijvlak tussen overheid, burgers-
bedrijven-belanghebbenden en nieuwe 
technologie. Als organisatieadviseur verbe-
terde Ewoud de dienstverlening van tien-
tallen gemeenten. De ervaringen en in-
zichten landden in de verschillende Ant-
woord-publicaties die honderden gemeen-
ten als leidraad voor de ontwikkeling van 
de dienstverlening gebruiken. Het klant-
contactdenken en de kennis van de orga-

nisatie van gemeenten blijken nu voor Ewoud zeer waardevol om 
webcare bij gemeenten effectief te organiseren. 
 
HowAboutYou helpt overheden de kansen van sociale media te benut-
ten. Vanuit de visie ‘luisteren duiden doen’, ondersteunt  
HowAboutYou veertig gemeenten met oplossingen voor webcare en 
online-mediamonitoring. HowAboutYou verdiept zich momenteel in 
online-mediawatching bij evenementen, reputatieanalyses van be-
stuurders, crisiscommunicatie en online-mediavraagstukken in de 
veiligheidsketen. HowAboutYou is initiatiefnemer van Gemeente-
Buzz.nl. 
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5: Voorkomen is beter dan genezen 
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Voorkomen is beter dan genezen: archiveren 
van sociale media 
Door: Kenny de Vilder 
 
Voor de lezers van dit boek zal het allesbehalve een verrassing zijn dat 
Nederlandse gemeenten actief gebruik maken van de diverse moge-
lijkheden die sociale media te bieden hebben. Talloze voorbeelden zijn 
te geven van manieren waarop gemeenten met burgers communice-
ren via sociale media en hen de mogelijkheid geven om te reageren of 
de dialoog aan te gaan. Naast interactie zijn ook samenwerking (co-
creatie), innovatie, het informeren van burgers en monitoring van 
online sentimenten nog andere manieren waarvoor gemeenten sociale 
media inzetten. En zelfs intern wordt gebruik gemaakt van sociale 
media; geheel in de trend van ‘het Nieuwe Werken’ worden platfor-
men als Yammer of Facebook ingezet om samenwerking tussen amb-
tenaren in allerlei opzichten te verbeteren.  
 
Gemeenten kunnen door het gebruik van sociale media vele positieve 
zaken verkrijgen: een effectievere (interne en externe) samenwerking, 
het realiseren van een hechte dialoog met burgers, het meten van het 
eigen imago en het bereiken van een grote groep mensen zijn slechts 
enkele voorbeelden die hier te noemen zijn. Een belangrijk aspect van 
sociale media wordt echter vaak vergeten: de archivering ervan.  
 
Archiveren? Verplichting en noodzaak 
Waarom zouden gemeenten hun sociale media moeten archiveren? 
Volgens de Archiefwet (1995) moeten overheidsorganen hun ‘archief-
bescheiden’ in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Dat 
begrip archiefbescheiden is een ruim begrip, dat vaak gedefinieerd 
wordt als proces gebonden informatie. Omdat de Archiefwet ook stelt 
dat de vorm van archiefbescheiden niet uitmaakt, vallen ook digitale 
archiefdocumenten (e-mail, websites) onder deze definitie. Sociale 
media kunnen hier dus aan toegevoegd worden, want de berichten die 
gemeenten plaatsen op deze kanalen, zijn uiteraard ook ontstaan in 
werkprocessen. Hoewel de Archiefwet dus niet letterlijk stelt dat socia-
le media gearchiveerd moet worden, zit de impliciete verplichting wel 
degelijk in deze omschrijving gevangen. 
 
Gemeenten moeten ook voldoen aan andere wetgeving, waarvan een 
deel (in)direct van invloed is op datgene wat bewaard moet worden. Zo 
kunnen burgers informatie opvragen bij de overheid volgens de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB). De manier waarop een WOB ver-
zoek wordt ingediend, kent geen vormeisen. In principe maakt het 
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niet uit of dit via een brief, e-mail of zelfs tweet binnenkomt bij een 
gemeente, hoewel sommige gemeenten zelfs verzoeken via e-mail als 
problematisch ervaren. Daarnaast kan een WOB verzoek betrekking 
hebben op vastgelegde informatie, die alle vormen kan inhouden. Een 
WOB verzoek om inzage van alle communicatie van een gemeente op 
hun diverse sociale media kanalen over een bepaald thema, kan dus 
een legitiem verzoek zijn. Een gewaarborgde archivering is in zo’n 
geval uiteraard noodzakelijk om hieraan te kunnen voldoen.  
 
Het toenemende aantal gemeenten dat hun dienstverlening deels via 
sociale media aanbiedt, doet er eveneens goed aan om de archivering 
hiervan niet te vergeten. Uit een onderzoek naar dienstverlening via 
Twitter uit 2012 blijkt dat deze vorm ook door burgers beter gewaar-
deerd wordt in vergelijking met de traditionele vormen (bijvoorbeeld 
telefonisch, e-mail) die gemeenten aanbieden.20 Duidelijk is dat wan-
neer sprake is van dienstverlening over inhoudelijke zaken, vergelijk-
baar met bijvoorbeeld dienstverlening via e-mail, de communicatie 
hier rondom ook goed gearchiveerd moet worden.  
 
Ook rondom crisiscommunicatie speelt archivering van sociale media 
een belangrijke rol. Gemeenten gaan er steeds meer toe over om soci-
ale media in te zetten om tijdens een crisis hun burgers snel te kun-
nen informeren op een platform waar velen van hen te vinden zijn. Zo 
werd Twitter door het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisis-
management, geschikt bevonden om in te zetten tijdens crises.21 Ook 
verwachten burgers informatie over calamiteiten via sociale media als 
hun gemeente hier gebruik van maakt. Zelf volgde ik de berichtgeving 
over de grote brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk in 2011 
via Twitter. Ik wilde weten wat er werd gecommuniceerd over de mo-
gelijk giftige rookwolk die was vrijgekomen en richting mijn woon-
plaats waaide. De berichten op Twitter waren actueel, hoewel nader-
hand bleek dat er verschillende berichten waren verspreid die elkaar 
tegenspraken. Archivering is in zo’n geval belangrijk, omdat hiermee 
verantwoording kan (en moet) worden afgelegd. Rondom crises zijn 
overheidsonderdelen dan ook verplicht om hun communicatie goed 
vast te leggen, zodat achteraf een reconstructie en evaluatie kunnen 
plaatsvinden.22  
                                                        
20 M. Kuiper, @Gemeente, kunt u mij helpen? Dienstverlening via Twitter! (2012). Via: 
http://www.frankwatching.com/archive/2012/10/31/gemeente-kunt-u-mij-helpen-
dienstverlening-via-twitter/.  
21 COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Twitter in crisiscommunicatie. 
Een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Twitter tijdens crises (Den Haag: 
COT, 2010).  
22 Volgens de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) was archivering van archiefbe-
scheiden die met crises te maken hadden, verplicht. Deze wet werd in 2010 vervangen door 
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Waardeketen 
Dit laatste roept een interessant punt op, namelijk de vraag of archive-
ring van sociale media niet al vooraf (voordat een calamiteit optreedt 
of een incident in de media wordt besproken) moet worden ingericht 
en niet pas achteraf moet worden teruggezocht welke archiefstukken 
er eigenlijk bewaard zijn gebleven. Dat lijkt wel het geval te zijn, als 
we beseffen dat (digitale) archivering veel meer is dan alleen de opslag 
van een document zelf. Archivering vormt slechts een gedeelte uit de 
zogenaamde informatiewaardeketen, het proces waarbij de creatie, 
vastlegging, opslag, bewerking, structurering, publicatie, het gebruik, 
het behoud, de toegankelijkheid, distributie, waardering, vernietiging, 
beveiliging en toetsing van betrouwbare informatie wordt gereali-
seerd.23 Kortom, voor een duurzame archivering is het van belang al 
voor het creëren van een document na te denken over hoe het opge-
slagen gaat worden.  
 
Dat hier een ideale situatie geschetst wordt die in de praktijk allesbe-
halve realiteit is, kwam naar voren uit het afstudeeronderzoek dat ik 
dit voorjaar hield.24 Er bleek onder Nederlandse gemeenten nog de 
nodige onduidelijkheid te ontstaan over het archiveren van sociale 
media. Het belang ervan werd, op een enkele uitzondering na, wel 
ingezien door de betreffende medewerkers die deelnamen aan het 
onderzoek. De uitvoering ervan was een punt dat echter meer vragen 
opriep. Wie doet dit dan? Wat archiveer je en wat niet? En hoe?  
 
Deze onduidelijkheid had niet alleen tot gevolg dat diverse gemeenten 
zich (nog) niet bezig hielden met het archiveren van sociale media, 
duidelijk werd ook dat hierbij in diverse processen van de informatie-
waardeketen verbeteringen kunnen worden toegepast. Zo hebben vele 
gemeenten tegenwoordig een sociale media beleid of in elk geval re-
gels waarin op het gebruik van sociale media wordt ingegaan. Over 
archivering staat in nagenoeg geen enkel geval iets geschreven. On-
duidelijkheid bestond ook over wie de archivering van sociale media 
moet oppakken binnen de gemeente. De afdeling DIV (digitale infor-
matie voorziening) die over archivering gaat, of toch de afdeling 
Communicatie, die de meeste content verspreidt op de gemeentelijke 
sociale media?  
 

                                                                                                                        
de Wet Veiligheidsregio’s, maar de zorg voor archiefbescheiden is uiteraard niet verdwenen 
rondom crises. 
23 G.J. van Bussel, Archiving should be just like an Apple. En acht andere nuttige (?) stellin-
gen. (Amsterdam: Hva Publicaties 2013) 5-7. 
24 Kenny de Vilder, #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse ge-
meenten. (Amsterdam: HvA, bachelorscriptie, 2013).  
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Een andere vraag die leeft, is wat er dan precies gearchiveerd moet 
worden. Het officiële Twitter account van de gemeente, of ook alle 
pagina’s die deelgemeenten hebben? Hele tijdlijnen, of aparte berich-
ten? Facebook groepen van projecten in stadswijken? En wat te doen 
met accounts van bestuurders zoals burgemeester en wethouders? In 
hoeverre zijn die privé en spreken die personen daar als bestuurder, 
politicus of toch als privépersoon? Wat doe je als gemeente met dit 
soort sociale media accounts?  
 
Archivering in de praktijk: organisatie en tools 
Het daadwerkelijk archiveren van sociale media begint bij het beleid. 
Benoem hier als gemeente wat je gaat archiveren (welke sociale media 
kanalen, welke accounts) en ook waarom juist die accounts en eventu-
eel andere niet. Zorg ervoor dat de afdelingen DIV en communicatie 
met elkaar aan tafel zitten om een strategie te bepalen hoe om te gaan 
met de archivering van sociale media. DIV zal hierbij expertise over 
archivering kunnen aandragen, Communicatie vooral over welke soci-
ale media ingezet worden en voor welke doeleinden die inzet geldt. In 
de praktijk bleek dit nogal eens een probleem te zijn: tijdens het on-
derzoek bleken bij één Nederlandse gemeente door beide afdelingen 
zelfs, zonder elkaars medeweten, offertes aangevraagd te zijn voor het 
archiveren van sociale media bij verschillende bedrijven. Dat kan effi-
ciënter! Omdat in de praktijk veel gemeenten al lang bezig zijn met 
het gebruik van sociale media, is een heroverweging en aanvulling van 
het beleid hierover een aanrader, zeker indien nog geen archivering 
plaatsvindt.  
Het gebruik van tools om de uiteindelijke archivering praktisch in te 
richten, kan op drie verschillende manieren gebeuren.  
 
Allereerst kan een gemeente ervoor kiezen om zich passief op te stel-
len en ontwikkelingen rondom een van de grotere webarchiverings-
projecten af te wachten. Zo zijn er projecten als de Wayback Machine 
en diverse (web)archiveringsprojecten van de Library of Congress en 
onze eigen KB. Allen weliswaar ambitieus qua doelstelling en groot in 
omvang, maar voor gemeenten nauwelijks bruikbaar. De afhankelijk-
heid van deze aanbieders is zo groot dat gemeenten geen garanties 
hebben dat hun archivering duurzaam zal zijn en de voor digitale 
archivering belangrijke kwaliteitseisen bruikbaarheid, integriteit, au-
thenticiteit en betrouwbaarheid van de gearchiveerde content gega-
randeerd worden.  
 
Een tweede optie is om zogenaamde ‘huis-tuin-en-keuken’ tools te 
gebruiken om sociale media te archiveren. Online zijn vele tools te 
vinden, gratis en/of betaald, die het mogelijk maken om sociale media 
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te archiveren. TweetNest, Tweetdoc, Tweetvault zijn slechts enkele 
namen van applicaties die Twitter archiveren. Deze en andere tools 
hebben echter als grote nadelen dat ze erg arbeidsintensief zijn en 
beperkte opslag- en exportmogelijkheden hebben (naar bijvoorbeeld 
PDF-A of WARC bestandstypen die gemeenten vaak gebruiken in hun 
Document Management Systeem). Bovendien zijn de gearchiveerde 
bestanden eenvoudig aan te passen in bijvoorbeeld Excel, zodat van 
een betrouwbaar archief geen sprake is.  
 
De laatste en meest betrouwbare optie is gebruik maken van een tool 
die voldoet aan de Archiefwet. In Nederland gebruiken gemeenten 
hiervoor twee aanbieders: ofwel Archiefweb, ofwel Pagefreezer.25 Bei-
de services bieden webarchivering aan en hebben ook voor het archi-
veren van sociale media aparte oplossingen. Bij Archiefweb is dit het 
Social Media Dashboard, waarmee diverse sociale media accounts 
gearchiveerd kunnen worden en tevens managementinformatie wordt 
geleverd.  
 
Pagefreezer is ontstaan in Noord-Amerika en heeft in de VS en Cana-
da ervaring opgedaan met het archiveren van websites en sociale me-
dia volgens de strenge wet- en regelgeving die daar geldt voor overhe-
den en financiële instellingen. Voor het archiveren van sociale media 
zijn uitgebreide functionaliteiten beschikbaar. Zo kunnen diverse 
accounts worden gearchiveerd en online geraadpleegd. Daarnaast 
heeft Pagefreezer een eigen ‘presentatie schil’ om het Twitter archief 
in weer te geven, om zo niet afhankelijk te zijn van de Twitter API 
(Application Programming Interface, een soort koppeling die het mo-
gelijk maakt data van een website te halen en op een andere site te 
presenteren), die vaak verandert waardoor delen van het archief tijde-
lijk niet te bekijken zouden kunnen zijn. 
 
Zowel Archiefweb als Pagefreezer voldoen in die zin aan de Archief-
wet, dat met behulp van deze services een toegankelijk archief van 
sociale media accounts kan worden gemaakt, dat vastgelegd is, raad-
pleegbaar, exportmogelijkheden biedt die gekoppeld kunnen worden 
aan gemeentelijke DMS systemen en in het geval van Pagefreezer ook 
elke pagina een eigen digitale handtekening en tijdstempel meekrijgt, 
gebaseerd op gecertificeerde atoomklokken. Zo is ook de authenticiteit 
en integriteit van het archief gewaarborgd.  
 
Het zal uit dit hoofdstuk duidelijk zijn geworden dat ik van mening 
ben dat gemeenten het archiveren van sociale media serieus moeten 

                                                        
25 Zie www.archiefweb.eu en www.pagefreezer.nl.  
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nemen. Argumenten om dit niet te doen, grijpen vaak terug op het 
financiële aspect, dit zou te duur zijn. Wat vaak vergeten wordt, is dat 
de kosten van een pr-debacle op sociale media of het falen in de ver-
antwoordingstaak van een gemeente ook hoog kunnen zijn, is het niet 
financieel, dan wel qua reputatie van bestuurders of organisatie. En, 
zoals hier is beschreven, het is ook nog eens simpelweg verplicht. Wat 
dat betreft, is voorkomen beter dan genezen en archiveren van mini-
maal de officiële sociale media accounts beter dan passief afwachten.  
 

 
 
Figuur 18: Twitter omgeving in Pagefreezer van het account @kdevilder. Bovenin is via een 
sleepfunctie snel een periode te selecteren, zoeken op trefwoord is rechtsboven mogelijk. Zo 
biedt het online archief tevens uitgebreide mogelijkheden voor monitoring.  
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Sociale media: valkuilen en voordelen 
Door: Raoul van Boekholdt 
 
De afgelopen jaren zijn sociale media als paddenstoelen uit de grond 
geschoten en hebben zij een ongekende groei doorgemaakt. Ze heb-
ben tegenwoordig een vaste plek veroverd in de communicatie en zijn 
een factor geworden om rekening mee te houden. Ze zijn in staat 
reputaties te vestigen en reputaties te breken.  
 
In dit hoofdstuk worden onder sociale media alle interactieve digitale 
toepassingen verstaan die gebruikers in staat stellen persoonlijke pro-
fielen te maken, te reageren op elkaars berichten, informatie te delen, 
contacten te onderhouden met andere gebruikers en eenvoudigweg 
exposure te vergroten. 
 
Hoewel de voordelen van sociale media legio zijn, kleven er toch een 
aantal belangrijke risico’s aan het gebruik ervan. In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de risico’s van sociale media, de voordelen van het 
gebruik ervan en uiteindelijk het vinden van een balans die veilig en 
verantwoord gebruik van sociale media mogelijk maakt. 
 
Risico’s in de praktijk 
In september 2012 besloot een 15-jarig meisje de uitnodigingen voor 
haar verjaardagsfeest via Facebook te versturen. Op deze manier kon-
den ze eenvoudig en op een snelle manier al haar vrienden bereiken. 
Het scheelde een hoop papierwerk, postzegels en het zoeken van de 
juiste adressen van haar vrienden. Nadat ze de uitnodiging geschreven 
had kon ze kiezen of dit aangemaakte evenement alleen voor genodig-
den is, voor alle contacten in haar vriendenlijst of dat het een openbaar 
evenement is. Ze vergat een keuze te maken, waardoor het evenement 
openbaar was en iedereen met een Facebook account de uitnodiging 
kon zien en aanmelden. De gevolgen zijn bekend. Geïnspireerd door 
de onder jongeren mateloos populaire film Project X verspreide de 
uitnodiging zich razendsnel door Nederland en trokken enkele dui-
zenden jongeren naar Haren, het dorp waar de jarige woonde. Dit 
leidde tot flinke rellen, totaal verraste autoriteiten en een miljoenen-
schade voor de gemeente Haren. 
 
Het illustreert het feit dat sociale media een ideaal platform kunnen 
vormen voor kwaadwillenden. Sociale media hebben namelijk een 
groot aantal gebruikers. Hierdoor kunnen kwaadwillenden de kracht 
van de massa aanwenden voor negatieve zaken, zoals men ook bij 
Project X Haren zag.  
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Daarnaast is ook (te) veel persoonlijke informatie via sociale media 
beschikbaar. Men moet er immers rekening mee houden dat alles dat 
op internet gezet wordt, nooit meer zal weg gaan en tot in de eeuwig-
heid beschikbaar kan blijven.  
De jarige in de Haren casus had ook haar volledige adresgegevens 
gepubliceerd, waardoor iedereen die de beschikking heeft over een 
smartphone met één druk op de knop kon navigeren naar het huis van 
de jarige.  
 
Het verzamelen van dit soort adresgegevens en andere persoonlijk 
informatie noemt men ‘data mining’. Criminelen proberen zoveel 
mogelijk persoonlijke informatie te ontfutselen aan mensen, om ver-
volgens hun identiteit te kunnen overnemen.  
Een persoon biedt bijvoorbeeld concertkaartjes te koop aan via Face-
book of Twitter. Hij geeft aan dat hij vanwege een andere afspraak 
helaas niet het concert kan bezoeken en doet de kaartjes daarom voor 
een schappelijk prijsje van de hand. Hij geeft aan de anonimiteit van 
internet niet zo te vertrouwen en vraagt u daarom een kopie van uw 
legitimatiebewijs. Hij heeft dit ook nodig om de namen op de kaartjes 
te kunnen wijzigen bij de organisatie. Op het moment dat de kopie 
van het identiteitsbewijs binnen is, kan de crimineel via internet een 
bankrekening openen bij iedere Nederlandse bank op de naam van 
degene op het identiteitsbewijs. Binnen enkele minuten maakt hij 
duizenden euro buit. Tot voor kort dekten banken dergelijke verliezen, 
maar wanneer u de kleine lettertjes leest ziet u dat banken dit hele-
maal niet verplicht zijn.  
 
De mondiale crisis trekt diepe sporen en ook in Nederland verliezen 
veel mensen hun baan. Gelukkig is er nu LinkedIn. Gedurende je 
carrière heb je een indrukwekkend netwerk opgebouwd en dat via 
LinkedIn gedigitaliseerd. Gelukkig komen er interessante vacatures 
voorbij. Een buitenlands bedrijf wil uw jarenlange ervaring graag ge-
bruiken en vraagt u om enkele uren per week beschikbaar te zijn. Hun 
website ziet er goed uit en uit de persoonlijke berichten en gesprekken 
blijkt dat ze u graag willen hebben. U gaat in op het aanbod, ontvangt 
instructies en bedrijfsinformatie en u krijgt de beloofde bedrag voor 
het tekenen van het arbeidscontract. Op dat moment bent u een zoge-
naamde ‘geldezel’, een tussenpersoon die gebruikt wordt voor het 
doorsluizen van geld verdiend met criminele activiteiten. Dit is uiter-
aard strafbaar. 
 
Een ander voorbeeld. U krijgt via sociale media een bericht dat er fo-
to’s van een vriend(in) van u op Facebook of Twitter staan, compleet 
met een link. Uit nieuwsgierigheid klikt u op de link om de foto’s te 
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zien. Op dat moment wordt malware op uw computer of smartphone 
geïnstalleerd. Via deze malware kunnen criminelen meekijken en alle 
gegevens die u invoert kopiëren. De crimineel heeft nu uw bankgege-
vens en kan eenvoudig de rekening gaan plunderen.   
 
Voordelen van gebruik 
Toch wegen de nadelen van het gebruik van sociale media niet op 
tegen de vele voordelen. Zo is het bereik van sociale media groter dan 
vrijwel alle bekende advertentiemogelijkheden. Facebook heeft on-
langs de grens van 1 miljard leden wereldwijd overschreden en kent in 
Nederland 8 miljoen leden. Ook Twitter is zeer populair in Nederland 
met 1,2 miljoen gebruikers. LinkedIn kan zich beroepen op 3,5 mil-
joen geregistreerde leden in dit land.  
 
Zo bezien is exposure dus een van de grootste voordelen van sociale 
media. Organisaties kunnen op eenvoudige wijze hun doelgroep be-
reiken en hun boodschap overbrengen. Directe interactie met klanten 
of burgers is ook mogelijk en dat heeft veel bedrijven ertoe gebracht 
een zogenaamd ‘web care’ team op te richten dat zich bezighoudt met 
klachten of problemen van klanten. Zo kunnen bedrijven direct han-
delen wanneer er onvrede leeft onder de klanten of wanneer een gele-
verd product niet in orde is. Uit de praktijk blijkt dat zij sneller reage-
ren wanneer een klacht wordt geuit via sociale media, dan op de regu-
liere manier via e-mail of telefoon. Wellicht omdat klachten zich als 
een veenbrand over sociale media kunnen verspreiden en veel mensen 
uw klacht kunnen zien. Bedrijven vrezen dan voor imago schade.  
 
Ook voor de publieke sector biedt sociale media veel mogelijkheden. 
De politie maakt inmiddels veel gebruik van Twitter en vooral wijk-
agenten interacteren op deze wijze met de burgers in hun wijk, door 
begrip te kweken, waarschuwingen te kunnen uiten, zorgen van bur-
gers te kunnen wegnemen en ondersteuning te krijgen bij het opspo-
ren van verdachten. Dit heeft ook een afschrikkende werking.  
 
Daarnaast is de snelheid van sociale media een belangrijk voordeel. 
Vanwege de miljoenen gebruikers is er altijd wel iemand met een 
sociale media account aanwezig bij belangrijke nieuwsgebeurtenissen. 
Tijdens de meteorieteninslag in Rusland onlangs, stonden de filmpjes 
van de inslagen al op het internet voordat de hulpdiensten waren uit-
gerukt. Een zelfde ontwikkeling ziet men bij conflicten. Burgers ne-
men alles op en delen het met de rest van de wereld, terwijl (buiten-
landse) journalisten geen toegang krijgen tot de conflictgebieden, hun 
informatie uit indirecte bronnen moeten halen en pas de volgende 
ochtend hun verhaal in de ochtendkrant kunnen plaatsen. Deze verha-
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len zijn dan vaak inmiddels weer ingehaald door de actualiteit en ver-
liezen daardoor sterk aan nieuwswaarde. Daarbij spreken foto’s en 
video’s voor zich en zijn ze daarom vaak neutraler en minder politiek 
gekleurd dan reguliere media.  
 
Sociale media zijn (vooralsnog) bijna allemaal kosteloos. Men kan zich 
gratis registreren op Facebook, Twitter, LinkedIn etc. en gebruik ma-
ken van vrijwel alle reguliere diensten. Dit stelt bedrijven in staat op 
zeer goedkope manier advertentiecampagnes te lanceren, gericht op 
een specifieke doelgroep.  
 
Ook kan men eenvoudig profielen van mensen opstellen. Doordat 
voorkeuren en interesses openbaar weergegeven worden op sociale 
media, hebben ook bedrijven hier toegang toe. Op die manier kunnen 
zij advertenties nog beter toespitsen op specifieke personen. Wellicht 
hebt u zelf ooit een t-shirt gekocht via de webshop van bijvoorbeeld 
Wehkamp. U ziet dan vaak dat de advertenties in uw browser u ook 
verwijzen naar de nieuwste collectie shirts op de website van dit be-
drijf.  
 
Wanneer de campagne geen effect sorteert, dan kan deze meestal 
direct stopgezet worden zonder dat men vastzit aan een contract voor 
bepaalde tijd. Het beheer en onderhoud van de kanalen waarvan de 
campagne gebruik maakt is eenvoudig en laagdrempelig. 
 
Verstandig gebruik 
Zodoende is het zaak sociale media veilig te gebruiken. Ondanks dat 
de praktijk anders uitwijst, lijkt het overbodig om te stellen dat men 
bij iedere stap op sociale media dient na te denken over waarmee men 
bezig is. Ook is het belangrijk een aantal informatiebeveiligingsmaat-
regelen in acht te nemen. 
 
Het spreekt wellicht vanzelf maar het is belangrijk niet te veel per-
soonlijke informatie op sociale media te delen. Immers het internet 
vergeet nooit en berichten zijn vaak tot in de eeuwigheid te vinden via 
bijvoorbeeld Google Cache. Kleine stukjes persoonlijke informatie op 
verschillende sociale media kunnen samengevoegd worden tot een 
profiel dat een behoorlijke indruk geeft van een bepaald persoon. Dit 
eerder besproken data mining is een nieuwe trend aan het worden 
onder criminelen. 
 
Sommige mensen gebruiken ook hun camera voor sociale media acti-
viteiten. Denk hierbij aan video chatten via Facebook of de razendsnel 
in populariteit toenemende dating sites. Wanneer u naar de camera 
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bovenin uw laptop of tablet kijkt, dan zult u vaak zien dat er geen 
schuifje voor zit. Hetzelfde geldt voor uw telefoon. Dit houdt in dat 
deze in principe altijd toegankelijk is. Kwaadwillenden kunnen ook dit 
hacken en van afstand door de camera van uw laptop meekijken. Zij 
kunnen hiermee opnames en foto’s maken. Dit kan heel handig zijn 
voor bedrijfsspionage of om vast te stellen of de inventaris van uw 
huiskamer het waard is om een keer in te breken.  
 
Toch is ook dit een risico dat makkelijk voorkomen kan worden. Als 
uw toestel een schuifje bevat, plaats het schuifje dan altijd voor de 
camera. Wanneer het schuifje ontbreekt, zoals in de meeste gevallen, 
kunt u er een stickertje opplakken.  
 
Daarnaast is het verstandig te bedenken waar u gegevens achterlaat. 
Wanneer men bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord gebruikt voor ver-
schillende sociale media en internetsites, dan dient men er ook reke-
ning mee te houden dat dit wachtwoord bij een groot aantal mensen 
bekend is. Beheerders van een website kunnen immers in veel geval-
len uw opgegeven wachtwoord ook inzien.  
Wanneer bijvoorbeeld uw Hotmail of Gmail wachtwoord bekend is, 
dan kan een kwaadwillende eenvoudig alle wachtwoorden van uw 
sociale media accounts te pakken krijgen. Alle sociale media accounts 
zijn namelijk gekoppeld aan een e-mail adres dat u opgegeven heeft 
bij het aanmaken van de account. De crimineel (of woedende ex part-
ner) hoeft dan slechts bij inloggen aan te geven dat hij/zij het wacht-
woord vergeten is en een e-mail met link om het wachtwoord aan te 
passen wordt naar het e-mailadres gestuurd. De crimineel past de 
wachtwoorden aan en vervolgens heeft hij alle informatie in handen.  
 
In 2012 werd LinkedIn gehackt en 6,5 miljoen wachtwoorden werd 
gepost op een Russisch forum voor hackers. Deze accounts werden 
vervolgens ontoegankelijk voor de eigenaren en alle informatie lag op 
straat. Omgedraaid loopt men dus ook een risico. Wanneer het 
wachtwoord van een sociale media account bekend is en men gebruikt 
dezelfde wachtwoorden, dat heeft de hacker ook eenvoudig toegang tot 
uw e-mail accounts.  
 
Daarom is het belangrijk verschillende wachtwoorden te gebruiken 
voor verschillende soorten systemen. Wanneer u steeds hetzelfde 
wachtwoord gebruikt en dit wachtwoord wordt gehackt of geraden, 
dan heeft de hacker toegang tot al uw sociale media, privé en zakelijke 
e-mail.  
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Het valt ook aan te raden een zogenaamd ‘sterk’ wachtwoord te ge-
bruiken. Stel dat een wachtwoord van 8 karakters wordt gebruikt. 
Wanneer men alleen cijfers gebruikt, dan is dat wachtwoord met be-
hulp van actuele software binnen 10 seconden te kraken zo blijkt uit 
onderzoek. Wanneer men letters, hoofdletters en cijfers gebruikt 
duurt dit ongeveer 250 dagen. Neemt men echter ook andere karak-
ters, dan duurt dit bijna 57 jaar. Het is zodoende goed mogelijk een 
wachtwoord te kiezen dat niet eenvoudig gehackt kan worden.  
 
Sociale media in balans 
Men dient dus niet sociale media uit de weg te gaan. Voor veel indivi-
duele personen en bedrijven biedt sociale media een schat aan nieuwe 
kansen. Nog nooit was de afstand tussen multinationale bedrijven en 
de individuele consument dermate klein. De wereld ligt binnen hand-
bereik en de mogelijkheden zijn eindeloos.  
 
Het is alleen zeer belangrijk bij iedere stap die men zet op sociale 
media goed na te denken wat de consequenties kunnen zijn. Een een-
voudige manier is uw sociale media profiel te vergelijken met uw huis. 
Bedenk goed wat u niet opgeborgen achterlaat, wat in het zicht ligt en 
sluit ramen en deuren goed af. Laat geen vreemden binnen en accep-
teer alleen vrienden en kennissen. Wanneer u niet veel waardevolle 
spullen in huis heeft liggen, is het ook niet nodig de meest strenge 
beveiligingsmaatregelen te treffen. Maar zorg er wel voor dat er een 
fatsoenlijk slot op de deur zit en alleen u en uw gezinsleden een sleu-
tel hebben.  
 
U kunt er een prachtige woning van maken die helemaal aan uw wen-
sen voldoet, maar hou niet voortdurend een open huizendag.    
 
 

Raoul van Boekholdt werkt als security 
consultant voor Ordina. Zijn werkzaam-
heden hebben betrekking op privacy, awa-
reness, sociale media en informatiebevei-
liging.  
 
Meer: www.ordina.nl 
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Democratie 2.0 
Door: Jan Dirk Pruim 
 
Dit hoofdstuk staat in het teken van verandering. Met de titel demo-
cratie 2.0 hoop je bij de lezer de indruk te laten ontstaan dat een vol-
gende ontwikkelingsstap in onze democratie staat te wachten. Dat 
wordt nog eens versterkt door de voortdurende berichten over crisis en 
kenmerken van een samenleving in transitie, een kanteling van de 
tijdgeest. Ga je mee in het beeld van de verandering, dan lijkt het – 
enigszins als tegenwicht - goed je te realiseren dat politiek/bestuurlijk 
Nederland meer een land van evolutie, dan revolutie is. Vanuit dat 
besef moet dit hoofdstuk ook worden gelezen. 
 
Begrippen democratie en politiek onderscheiden 
Eerst wil ik de begrippen ‘democratie’ en ‘politiek’ van elkaar onder-
scheiden. Beiden hebben te maken met het bestuur van het land, de 
lokale samenleving. En er is nog een overeenkomst, namelijk dat bei-
den niet altijd een positief beeld met zich mee dragen. Over democra-
tie wordt vaak opgemerkt dat het de minst slechte staatsvorm is. Bij 
politiek gaat het heel snel over de deelnemers. En dan met name in 
beelden waarbij de politicus wordt ontluisterd, dan wel verheerlijkt.  
 
Bij het ontluisteren kan worden verwezen naar de vele grappen en 
spreuken die er over politici zijn. De verheffing is weliswaar gericht op 
een zo goed mogelijk functioneren van de politicus, maar het risico 
bestaat dat die kan ontaarden in de persoonsverheerlijking en soms 
zelfs vergoddelijking.  
 
Politiek is eigenlijk sterk verbonden aan filosofie en is een onlosmake-
lijk deel van het leven. Dat is eigenlijk ook zichtbaar in de werken van 
vele grote denkers in de afgelopen eeuwen. Veel van die grote denkers 
zijn de wegwijzers voor politici ( geweest). Die denkers hebben ook 
veel over de belangrijkste deugden voor een politicus geschreven. Met 
het gevaar van verwijt van onzorgvuldigheid noem ik hier deugden 
van een politicus: wijsheid, moed, rechtvaardigheid en gematigdheid.  
 
Spreek je bij politiek over het besturen van het land dan is dat veel 
meer op basis van filosofische, morele- en daarmee persoonlijke in-
steek. Het begrip democratie geeft meer de inrichting weer en laat 
zich vaak kort samenvatten als een staatsvorm waarbij het volk zich-
zelf regeert. Wanneer je over die begrippen spreekt nemen we vaak als 
vertrekpunt de oude Grieken. Kijken we echter naar Nederland dan 
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lijkt de tijdlijn veel korter. In feite is pas in de laatste twee eeuwen de 
basis voor de huidige vorm van democratie in Nederland gelegd. 
 
Na de Franse revolutie – grofweg rond 1800 - worden daarvan de eer-
ste kenmerken zichtbaar. Bijvoorbeeld door de bestuurlijke indeling 
van het Land en de instituties van de Staat. In de daaropvolgende peri-
ode valt in het bijzonder op de wetgeving omstreeks 1850. De Grond-
wet, Gemeentewet etc. En de ontwikkeling van politieke partijen. Is dit 
Democratie 0.0?  
 
 In de 20e eeuw zet niet alleen de ontwikkeling van politieke partijen 
zich voort maar is er ook sprake van invoering van het stemrecht voor 
vrouwen en het algeheel kiesrecht. Het blijft goed ons te beseffen dat 
het kiesrecht en de politieke partijen nog maar een eeuw oud zijn. Via 
de politieke partijlijnen zijn de klassieke verschillen in denken over de 
inrichting van de samenleving zichtbaar. Kunnen we dat Democratie 
1.0 noemen?  
 
Die verschillende beelden over de werking van de samenleving ver-
taald in de politieke richtingen hebben de democratie van de vorige 
eeuw sterk bepaald. Het is bijna symbolisch dat eind vorige eeuw het 
zogenaamde paarse Kabinet is gevormd. Waarbij links en rechts zon-
der middenpartij het bestuur vormden. Echter met het ontstaan van 
dat Kabinet wordt in feite ook tot uitdrukking gebracht dat het verschil 
tussen ‘links en rechts’ in de klassieke zin teniet is gedaan. 
 
Als links en rechts zo kunnen samenwerken dan lijken de klassieke 
begrippen links en rechts te zijn uitgewerkt. En wordt het tijd voor 
nieuwe definities van politieke stromingen. Anders gezegd staan par-
tijen voor de uitdaging nieuwe begrippenkaders te ontwikkelen die 
collectief kunnen binden en inspireren en die onderscheidend kunnen 
zijn. Tijd voor ‘the next level’ van de politieke partij? 
 
Systeemdenken 
The next level kun je ook nog eens vanuit een ander perspectief belich-
ten. De samenleving is een complex van op elkaar ingrijpende ele-
menten. Systeemdenken probeert dat te vereenvoudigen Zo wordt 
vaak opgemerkt dat drie hoofdsystemen de samenleving bepalen. Na-
melijk het private (markt), het publieke (overheid) en het particulier 
(burger) systeem. De spanning om een evenwicht te hebben in de 
systemen is daarbij de uitdaging. Zeker wanneer je weet dat elk sys-
teem in zich pervers is.  
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Een belangrijke vraag is: wie kan de perversiteit voorkomen, c.q. af-
vlakken. Daar ligt voor de politiek een belangrijke opdracht. Op macro 
niveau zien we hiervoor de mooiste voorbeelden. Allereerst de val van 
de Berlijnse muur. Daarmee het eindpunt markerend van een doorge-
schoten (pervers) publiek systeem. Ten aanzien van de bankencrisis 
kan hetzelfde worden opgemerkt over het private systeem.  
 
De waarschuwing voor het doorslaan van een systeem is niet nieuw. 
In het verlengde hiervan is het aardig om Amerika als voorbeeld te 
noemen met de jonge democratie begin 19e eeuw. Het leek een ideale 
ontwikkeling. Maar niemand minder dan De Tocqueville merkte al op 
na een bezoek aan die jonge democratie in Amerika, dat een egalitaire 
samenleving kan ontaarden in een zachte tirannie.    
 
Momenteel zie je een hernieuwde aandacht voor het particuliere sys-
teem (de burger) in Nederland. Eigen kracht, civil society, je eigen 
banen creëren (niet meer life-time employement, zelf verantwoorde-
lijk voor pensioen). En recent in de troonrede de herintroductie van 
het begrip participatie samenleving. Het lijkt erop dat de beide andere 
systemen een appel op het particuliere systeem doen. De burger uit-
dagen om zelf dingen te regelen. 
 
De vraag die zich dan voordoet is: heeft de oproep aan het particuliere 
systeem een kans? In Nederland lijkt dat mogelijk. Het opleidingsni-
veau van de inwoners is in de breedte hoger dan ooit te voren. Het 
welvaartsniveau van Nederland is hoger dan ooit te voren. En de be-
reikbaarheid van informatie is groter dan ooit te voren. Dat kan tot 
gevolg hebben dat de begrippen als zelfsturing en zelfsturende net-
werken/ gemeente/ buurten, vul maar in aan belang zullen toenemen. 
 
De technologische ontwikkelingen rondom ‘de computer’, in allerlei 
vorm, maken dat nog eens extra mogelijk. Bovendien gaan die ont-
wikkelingen momenteel in verhouding best snel. Om dat te schetsen 
de volgende voorbeelden. De mobiele telefoon bestaat zo’n veertig 
jaar, maar het consumentengebruik neemt de laatste 20 jaar een 
vlucht. Google bestaat ruim vijftien jaar. De home computer ongeveer 
40 jaar, waarvan de laatste vijftien jaar onlosmakelijk verbonden met 
zowel werk als privé. Windows bestaat ongeveer 30 jaar. You tube zo’n 
tien jaar. Twitter ongeveer 7 jaar. Niemand zal ontkennen dat de in-
vloed van die technologie enorm is op ons dagelijkse leven. 
 
Het grijpt dus niet alleen steeds meer in alle geledingen van ons be-
staan, maar het biedt ook vele mogelijkheden. Dat geldt dan ook voor 
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de democratie en de politiek. Zeker op lokaal niveau lijken hier veel 
mogelijkheden te liggen. 
 
Dat is overigens ook geen overbodige luxe. Zo vraagt niet alleen met 
het verdwijnen van de verschillen tussen klassieke politieke ideologie-
en, een herbezinning. Maar vraagt eveneens het ontstaan van een 
democratisch gat, door ontwikkelingen zoals regionalisering en toe-
nemend medebewind een herbezinning op de rol van de met name 
lokale politiek en – democratie. Voor het vervolg richten we ons met 
name op de lokale democratie omdat juist bij die bestuurslaag de basis 
voor veranderingen gelegd moet en kan worden. 
 
De kansen voor de lokale democratie dankzij de technologie 
De lange inleiding is nodig om de kansen die de huidige technologie 
en daarmee digitale sociale netwerken de lokale democratie biedt te 
kunnen plaatsen. En dat te doen in een context waarbij van onze ver-
houdingsgewijs jonge democratie evolutieruimte mag worden ge-
vraagd.  
 
Gaat het er in de democratie om een aantal representanten namens 
jou beslissingen te laten nemen, de internet/computer technologie 
biedt juist kansen zelf direct mee te doen en zelf mee te beslissen. Zelf 
weer besluiten te nemen. Met dat zelf besluiten ontstaat als vanzelf 
een beeld van een soort virtuele Agora. Kwamen de Grieken eeuwen 
geleden fysiek bijeen om besluiten te nemen of iemand weg te sturen, 
nu kan het virtueel. Zal de burger daarmee op de stoel van de gekoze-
ne willen zitten? Mijn verwachting is niet, maar ze kunnen wel dichter 
bij elkaar zitten.  
 
Het laat zich niet aanzien dat de gemiddelde burger zich lang voor die 
werkzaamheden wil binden. De politieke activiteit in de vorm van 
besluiten nemen, in de vorm van meedenken kost (veel) tijd. Het heeft 
geen populair imago. Het zal eerder een appel doen op burgerplicht 
dan dat het een verleiding wordt. Maar ook als de inwoner veel taken 
overneemt zal de gekozene niet overbodig worden. Want juist dan is 
er behoefte in een samenleving voor een plaats waar de zingeving aan 
bod komt.  
 
Een zingevingsplek in de stad, waar algemeen belang en zingeving in 
het centrale gesprek bepalend zijn. En dat kun je niet uitsluitend in de 
massa voeren. Die gesprekken vragen om een centrale uitspraak. De 
technologie maakt het mogelijk die type gesprekken veel zichtbaarder 
te voeren en zich over de in dat platform genomen besluiten als geko-
zene te verantwoorden. 
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Zittende politici kunnen de mogelijkheden van de techniek niet meer 
ontkennen. Op basis van een aantal kenmerken van het huidige 
raadswerk kunnen een aantal wijzigingsmogelijkheden worden ver-
wacht. Anders gezegd: een raadslid wordt gekozen, neemt besluiten, 
verantwoordt zich aan de inwoners en probeert bij die inwoner kennis 
te halen. De inwoner op zijn beurt kiest een raadslid, en kan invloed 
uitoefenen op de besluiten die worden genomen en stelt zijn kennis 
beschikbaar en laat de gekozen burger zich verantwoorden. Het be-
treft dus de volgende vier velden:  
 
1. Het verkiezen 
2. Het besluiten 
3. Het verantwoorden 
4. Het invloed uitoefenen, de kennis halen en brengen. 
 
1. Het verkiezen 
Het kiezen van de gekozen burgers kan sneller en goedkoper in de 
toekomst. We waren hard op weg met behulp van computers te 
stemmen. We zijn weliswaar terug gekeerd naar het stempotlood, 
maar dat zal niet anders dan een tijdelijke pas op de plaats zijn.  
 
Wanneer het beveiligingsvraagstuk is opgelost en bijvoorbeeld er 
sprake is van het gebruik van een unieke persoonlijke code, dan kan 
via internet sneller en directer gestemd worden. Dat is ook nog eens 
veel goedkoper.  
 
Daarmee ontstaan allerlei mogelijkheden om anders om te gaan met 
gekozenen en het systeem anders in te richten. Je kunt bijvoorbeeld 
eenvoudiger tussentijds gekozenen ‘terug roepen’. Je kunt eenvoudi-
ger tussentijdse verkiezingen mogelijk maken bij gemeenten. Je kunt 
ook andere zittingstermijnen hanteren, bijvoorbeeld een systeem met 
een zittingsduur van zes jaar waarbij iedere drie jaar de helft wordt 
verkozen. Je bereikt hiermee - zonder stijging van kosten – een meer 
directe verantwoordelijkheid tussen inwoner en gekozen inwoner. 
Burgerplicht en burgerrecht worden dichter bij elkaar ervaren. 
 
2. Het besluiten. 
De technologie maakt het ook eenvoudiger om als inwoner zelf beslui-
ten te nemen. Dit in het verlengde van het vorige punt. Je kunt inwo-
ners heel eenvoudig raadplegen. In Almere hebben wij bijvoorbeeld 
een raadspanel dat door de raad te raadplegen is en waarvan binnen 
een week de resultaten bekend zijn. De uitkomst van die raadpleging 
kan een raadslid dan meenemen in de volgende politieke markt.  
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Maar waarom ga ik als inwoner niet zelf over voorstellen die aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd beslissen? Veel raadsvoorstellen kan 
ik als inwoner net zo goed beoordelen en dus zelf over besluiten, als 
dat een raadslid dat doet. Ook hier dienen zich mooie nieuwe vormen 
aan. Bijvoorbeeld dat ik voor kortere periode, bijvoorbeeld een half 
jaar, mijn mandaat terug neem en zelf over raadsvoorstellen stem. En 
nadien mijn mandaat weer terug leg bij één der gekozenen. Dat zal 
nog wel een paar decennia duren, maar je mag verwachten dat het 
medio deze eeuw mogelijk is.  
 
Intussen denken wij in Almere na over een ‘raadsgevers platform’ 
waarbij inwoners direct aan raadsleden raad kunnen geven over raads-
voorstellen. Op kortere termijn mag het gebruik van een ‘e- referen-
dum’ worden verwacht en een voorbode zijn van die andere mogelijk-
heden. 
 
3. Het verantwoorden. 
Als raadslid kun je je in de toekomst steeds beter en zichtbaarder ver-
antwoorden. Nu is dat veel moeilijker. In feite verantwoordt een raads-
lid zich ook niet aan de inwoners van zijn gemeente maar aan de par-
tijleden (daarvan zijn er maar zo’n 300.000 in Nederland). Het lastige 
voor raadsleden is dat zij over steeds minder lijken te gaan en weinig 
inwoners van gemeenten hen ook nog eens kennen.  
 
Het zal raadsleden bijvoorbeeld enorm helpen als het belasting gebied 
van gemeenten vergroot wordt. Dit alles los van de tragiek voor ieder 
raadslid die wordt afgerekend door de slechtste Kamerfractie.  
 
Herkenbaarheid en bekend laten zijn wat je keuzes zijn kan met 
nieuwe technieken veel eenvoudiger. Het maakt het ook minder een-
voudig om achter de rug van de lijsttrekker een raad binnen te slui-
pen. Zo zullen persoonlijke profielpagina’s bijna verplicht worden.  
 
In Almere hebben we meegewerkt aan een proef ‘wat stemt mijn 
raad’. Waarbij het stemgedrag van een raadslid te herleiden is. Van-
wege een te gering onderscheidend vermogen in het dictum van een 
raadsvoorstel is de proef niet gelukt. Wat we geleerd hebben is dat het 
puntsgewijs opbouwen van het dictum van een raadsbesluit helpt om 
tot onderscheid te komen. Het maakt de mogelijkheid tot gedifferenti-
eerd stemmen eerder mogelijk. Dit betekent wel dat met name het 
college van burgemeester en wethouders dat in hun raadsvoorstellen 
moeten doen. Het dilemma is dat een college daar eigenlijk geen be-
lang in stelt. Want het college ziet het liefst unanieme besluiten.  
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In Almere hebben we verder overwogen een crowdfunding platform 
op te bouwen gebonden aan het territorium van de gemeente. Op dat 
platform kunnen alle soorten projecten worden gemeld. Grote en 
kleine projecten en uit alle beleidsvelden. Met daarbij de onderschei-
dende toevoeging dat raadsleden rechtstreeks gelden aan projecten 
beschikbaar kunnen stellen en zichtbaar is wat en hoe zij de financiële 
middelen inzetten.  
 
Daarnaast zal het gebruik van sociale media de mogelijkheid tot ver-
antwoorden vergroten. Dit is zo divers dat het breed kan of beperkt tot 
de eigen volgers of eigen groep. Al die punten geven raadsleden meer 
beeld en geluid naar de inwoners. 
 
4. Invloed uitoefenen en kennis brengen en halen. 
Het huidige politieke systeem is lokaal zo opgebouwd dat je één keer 
in de vier jaar via je stem invloed kunt uitoefenen. In de achterliggen-
de jaren zijn voorlichtingsbijeenkomsten, inspraakprocedures, parti-
cipatietrajecten en vormen onder de noemer van interactief beleid 
gemeengoed geworden. Allemaal bedoeld om de inwoner meer in-
vloed te geven, danwel met het doel kennis buiten het gemeentehuis 
te vinden.  
 
Tot op dit moment gaat het veelal om ‘fysieke ontmoetingen’. De toe-
komst ligt in het interactieve karakter. Je kiest zelf tijd en plaats om te 
reageren. Dat vraagt nogal wat van een gemeente(ambtenaar), die 
moet veranderen van beleidsschrijver naar moderator. Moderator van 
kennis uit de stad, uit de gemeente. Maar ook de politicus zal zijn 
werk anders inrichten. In Almere hebben we bijvoorbeeld al een begin 
gemaakt met het eerder genoemde platform ‘raadgevers van Almere’.  
 
Maar als inwoner kan ik ook behulpzaam zijn bij de controlerende 
taak van raadsleden. De signalering van fouten en misstanden wordt 
veel eenvoudiger. Middels apps is daarvan voor buurtbeheer al het 
begin zichtbaar. Waarom niet doorzetten in vormen waarbij de ‘om-
budsfunctie’ van een raadslid meer tastbaar kan worden. Waarom niet 
doorzetten naar instrumenten waarbij middels burgerinitiatieven 
raadsleden gevoed worden tot het doen van onderzoek? 
 
Democratie 2.0 
We staan aan de vooravond dat het particuliere systeem de eerste posi-
tie gaat innemen. De ‘doe democratie’ wordt dat op dit moment al 
genoemd. Of participatiesamenleving. Vele nieuwe termen zullen nog 
wel volgen. Allemaal om duidelijk te maken dat inwoners en gekozen 
inwoners een andere positie gaan innemen. Die verschuiving heeft 
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een effect op de verhouding tussen gekozene en de inwoners. De 
nieuwe technologieën vergroten de mogelijkheid van interactie tussen 
die beiden alleen maar.  
 
De eerste vraag die dan gesteld wordt is een representatieve democra-
tie nog nodig. Het antwoord kan volmondig ‘ja’ zijn. Doordat elk sys-
teem in zich perverse elementen heeft, zal het rommelige van de poli-
tiek gewenst zijn om de perverse kanten van een systeem als het kan 
te voorkomen, dan wel af te vlakken. En politiek is nodig om dat 
zichtbaar te maken en maatregelen te treffen en negatieve effecten af 
te vlakken.  
 
Politiek is ook nodig om het kenmerk van democratie, namelijk be-
slissen in meerderheid met respect voor de minderheid, inhoud te 
geven. Want gekozenen hebben uiteindelijk de ultieme plicht afwe-
gingen en keuzes te maken in het ‘algemeen belang’. Daarbij worden 
besluiten met respect voor de minderheid (-heden) genomen. 
   
Het lijkt een paradox dat aan de ene kant de complexiteit van de pu-
blieke diensten om schaalvergroting roept, maar aan de andere kant 
de roep om de menselijke maat, juist netwerken van kleiner omvang 
verlangt. Het lijkt een paradox dat er ruimte wordt bepleit voor lokale 
diversiteit maar anderzijds de belangengroepen en besturen hun best 
doen om de uitvoering van beleid in Winsum identiek te laten zijn aan 
die in Maastricht. Zullen die paradoxen niet juist er voor zorgen dat 
politiek nodig blijft en maken dat verwacht mag worden dat aan de 
basis van de samenleving nieuwe vormen van burger-samenleven 
ontstaan die vormen van representatie vereisen. 
 
Gemeenten blijven naar verwachting - in welke vorm dan ook - be-
staan. Dat is toe te juichen omdat daarmee de kraamkamer van poli-
tiek blijft bestaan. Met de toenemende verstedelijking kan het wel 
eens zo worden dat juist de kwaliteit van die samenleving bepaald 
wordt door het rommelige van politiek. Een vraag is of politieke partij-
en daar een dominante plaats innemen. In eerste reactie kan die vraag 
ontkennend worden beantwoord, maar daar tegen over staat dat met 
de complexiteit in de samenleving wel iets van een partij vorm nuttig 
kan zijn. 
 
Maar juist ook technologie maakt nieuwe vormen van samenstelling 
van de gekozenen mogelijk. Bijvoorbeeld meer raadsleden voor min-
der geld. Dus geen 39 raadsleden maar 300 raadsleden voor € 200 
euro in de maand, of voor korting op de WOZ belasting of… Of juist 
omgekeerd het raadslid als professional. Dus minder raadsleden voor 
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meer geld. (7 raadsleden voor € 10.000 per maand. De eerste vorm 
doet meer een appel op burgerplicht.  
 
Verder kun je bijvoorbeeld de helft van de gemeenteraad rechtstreeks 
kiezen en de andere helft bij lot aanwijzen. Bijvoorbeeld door een 
zittingstermijn van zes jaar in te voeren waarbij per twee jaar een der-
de van de raad wisselt. Misschien gaat hieraan nog wel vooraf een lang 
geopperde suggestie om landelijk partijen niet deel te laten nemen in 
gemeenten. 
 
De kenmerken van de democratie 2.0 is dat inwoners eenvoudiger 
maar ook herkenbaarder invloed kunnen uitoefenen op de gang van 
zaken in hun gemeente. Dat zij zelf bepalen wanneer zij invloed wil-
len uitoefen. Dat naast burgerrechten de burgerplichten ook tastbaar-
der worden.  
 
Met democratie 2.0 is het ook mogelijk de politieke elite breder te 
laten zijn. En niet te beperken tot de gekozenen en misschien nog net 
de leden van de politieke partijen. Vanuit het uitgangspunt dat veel 
mensen best iets willen doen voor de samenleving maar niet zo lang 
en zo intensief, als met de huidige werkwijze. Dat vraagt wel een door-
lopende vernieuwing, verbetering van het lokale politieke systeem. 
Om de interesse vast te houden. Bijvoorbeeld door gamification in te 
brengen. (= Spelelement in de werkelijkheid en dus niet van de werke-
lijkheid een spel maken).  
 
Het is natuurlijk fantastisch om als raadslid of betrokken inwoner in 
een omgeving actief te zijn die om verandering vraagt. Vanuit het 
bewustzijn dat eerder evolutie dan revolutie aan de orde is, maakt dat 
je bijna als vanzelf beseft dat het noodzakelijk is om plaatselijke expe-
rimenten te starten. Want met die ogenschijnlijk kleine experimenten 
op lokaal niveau kun je stappen naar de toekomst van de democratie 
zetten. Juist op lokaal niveau zijn experimenten nog betaalbaar te ma-
ken. 
 
Maar die beweging naar democratie 2.0 vraagt wel lef en doorzettings-
vermogen van inwoners, van raadsleden, van burgemeesters, van grif-
fiers, van etc. Lef om experimenten aan te gaan. Dus experimenten 
met werkvormen (politieke markt etc.) experimenten met rechtstreek-
se beïnvloeding (e petities, met elektronisch stemmen, met e- referen-
dum), experimenten gericht op het halen en brengen van kennis uit 
de stad/gemeente (raadspanel, burgerbegroting, met digitaal raadge-
versplatform), experimenten gericht op het gemeenschappelijk moge-
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lijk maken van activiteiten (gemeentelijk -politieke crowdfundingsplat-
form voor de stad).  
 
Experimenten gericht op uitwisseling en aanspreken (een website van 
de raad waar twee richting verkeer is) Experimenten tot het ontsluiten 
van informatie (het totale digitale archief van de raad, het maken van 
een goede ‘vind-functie‘) Experimenten met zichtbaarheid herken-
baarheid en actualiteit(de persoonlijke pagina’s van raadsleden; de 
inzet van sociale media en ongetwijfeld nieuwe vormen van interactie 
die ons de komende jaren nog te wachten staan).  
 
Juist gemeenteraden kunnen dat doen door hun directe relatie tussen 
inwoner en gekozen inwoner. Juist gemeenteraden kunnen lokale 
experimenten koesteren waarmee ze de democratie 2.0 tot bloei bren-
gen.  
 
 

Jan Dirk Pruim is sinds 2002 raadsgriffier 
in de gemeente Almere. Zijn ervaring over 
de lokale democratie heeft hij opgebouwd 
bij acht gemeenten en een provincie.  
 
Voordat hij raadsgriffier werd in Almere, 
was hij 14 jaar als gemeentesecretaris 
werkzaam in drie verschillende gemeen-
ten.  
 
 
 
 

LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jandirkpruim 
Twitter: @jdpruim 
Website: pruimpraat.nl 
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Als je niet kunt delen, kan je ook niet verme-
nigvuldigen  
Door: Marja Ruigrok 
 
Iedereen die me een beetje kent, weet dat de titel van dit hoofdstuk 
mijn motto is. Het geldt voor kennis, winst en zeker voor sociale me-
dia. Ik ben er van overtuigd dat je juist als raadslid moet delen en de 
interactie op moet zoeken. Nog niet alle raadsleden zien en benutten 
echter de kansen en mogelijkheden die sociale media bieden. Daarom 
geef ik graag een inkijkje in de keuzes die ik zelf gemaakt heb en de 
ideeën die ik heb bij sociale media. 
 
Sinds begin 2009 ben ik actief op Twitter, dus het gebruik van dit 
kanaal was voor de hand liggend op het moment dat ik actief werd in 
de politiek. Daarnaast ben ik als onderzoeker natuurlijk altijd op zoek 
naar nieuwe media en probeer ik dus vrijwel alle sociale media uit. In 
de loop der jaren heb ik profielen aangemaakt op Hyves (zelfs nog 
voor dat de neefjes en nichtjes daar actief op werden), op Google Plus, 
op Stiktu, Instagram, LinkedIn, Facebook, Foursquare, Feestje en wat 
er nog meer voorbij kwam. Inmiddels gebruik ik eigenlijk alleen nog 
Twitter, Facebook, LinkedIn en Foursquare. In dat laatste sociale net-
werk zit ook een spelelement (wie is er bijvoorbeeld de burgemeester 
van de raadzaal in het Stadhuis van Amsterdam?).  
 
Werk, privé en politiek 
Als raadslid heb je altijd te maken met het verschil tussen privé en 
politiek. De meeste raadsleden hebben daarnaast ook nog gewoon een 
baan. Het is altijd een lastig dilemma hoe je hier mee omgaat als 
raadslid. Kun je tweeten over je nieuwe aankoop van je hakken, of 
beperk je je tot politieke standpunten? Kun je over eendjes tweeten of 
over heavy metal (als je daar van houdt)? Het is een balans, waarbij ik 
altijd op zoek ben naar de relevantie. Ook kiezers vinden het leuk om 
af en toe te lezen wie je (privé) bent, maar uiteindelijk volgen ze je 
vaak omdat je raadslid bent. 
 
Nu de verschillende sociale media kanalen meer volwassen worden, 
zie je dat het merendeel van de mensen deze kanalen op een bepaalde 
manier inzetten. Twitter is vooral voor korte, feitelijke berichten, 
Facebook is vooral privé en LinkedIn is zakelijk. Zo zet ik de kanalen 
ook in: Twitter gebruik ik steeds vaker voor politiek en vul ik dit aan 
met interessante onderzoek feiten, Facebook steeds meer privé en 
voor werk is LinkedIn eigenlijk niet meer (en zeker ook niet minder) 
dan een rolodex met contacten.  
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Uiteraard tweet ik ook wel eens over een privé aangelegenheid, zoals 
ik ook wel eens op Facebook een bericht post over politiek. Maar ik 
ben wel gestopt met het automatisch doorzetten van mijn tweets naar 
Facebook. Vooral vanuit de gedachte dat de kanalen echt van elkaar 
verschillen. Daar heb ik overigens wel commentaar op gekregen. 
Mensen die niet op Twitter zitten maar wel op Facebook misten de 
tweets. En sommige mensen op Twitter volgen me juist voor onder-
zoeken, dus die gingen klagen dat ze daar minder over terug zagen. 
 
Daarnaast merk ik dat het steeds lastiger wordt om (veel) mensen te 
volgen. In eerste instantie volgde ik iedereen op Twitter die mij volg-
de. Maar 3.000 mensen volgen blijkt toch een heel karwei. In eerste 
instantie ben ik daarom lijsten gaan maken. Deze noemde ik bijvoor-
beeld “VVD in het land”. Dat bleken mensen te kunnen zien. Dus een 
D66-lid uit Zoetermeer twitterde gelijk de vraag waarom hij in die lijst 
terecht was gekomen. Tja, was natuurlijk gewoon “politiek in het 
land”. 
 
Tegelijkertijd merk je dat met het volwassen worden van de kanalen je 
steeds bewuster keuzes gaat maken. Wie vind ik echt interessant om 
te volgen? Wie is er niet interessant en ontvolg ik? Ik denk dat dat 
laatste een leerpunt moet zijn voor politieke partijen. Ja, Femke Hal-
sema heeft ook nu ze gestopt is in de politiek nog ruim 200.000 vol-
gers, maar ik denk dat voor politieke partijen toch zal gelden dat ze 
echt interessant moeten zijn en blijven om een grotere schare volgers 
te creëren. En dat betekent dus dat je deze kanalen niet alleen in ver-
kiezingstijd moet inzetten, maar (juist) ook daarvoor en daarna! 
 
Creëer een helder profiel 
Op welk kanaal je ook over je raadslidmaatschap boodschappen ver-
spreid, het is belangrijk dat je een duidelijk profiel hebt, zodat mensen 
weten waarover ze je kunnen benaderen. Een duidelijk wonen-profiel, 
of ondernemen-profiel bijvoorbeeld. In je fractie kun je daar ook af-
spraken over maken. Let daarbij wel op dat een profiel ook negatief 
kan uitpakken. Altijd klagen of “tegen” zijn heeft vaak een tegen-
draads effect op het aantal volgers. Laat zien wat je wél bereikt, al is 
het maar klein en/of een compromis. 
 
Uiteraard is het makkelijker om in een wat grotere fractie domeinen te 
verdelen, maar hoe klein je fractie ook is: sociale media moeten inge-
bed worden in je communicatie kanalen.   
 
Het maken van een fractieprofiel helpt daarnaast om keuzes te maken 
in waar je over bericht. Kies een aantal thema’s, waar je regelmatig 
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een standpunt over inneemt. Richting de verkiezingen in 2014, maar 
ook als er geen verkiezingen zijn, een handige strategie om zichtbaar 
en herkenbaar te zijn voor bewoners: die weten immers op deze ma-
nier altijd welke thema’s voor jou als (lokale) partij belangrijk zijn. En 
uiteraard kun je dan altijd ook over andere onderwerpen berichten. Of 
deze onderwerpen verknopen met je belangrijke thema’s. Cultuur is 
bijvoorbeeld ook ondernemerschap. Daar kun je slim mee spelen. 
 
Het is makkelijk om daarbij goede hashtags te gebruiken. De VVD 
fractie in Amsterdam gebruikt bijvoorbeeld de hashtag #amsterdam-
werkt. Dat is een van haar belangrijkste speerpunten. Het gebruik van 
goede hashtags levert, als je het consequent gebruikt, herkenning op 
bij je volgers en ook hiermee maak je dus weer inzichtelijk welke 
thema's voor jou(w partij) belangrijk zijn. Daarnaast is het doorverwij-
zen naar websites, artikelen, relevante links altijd goed. 
 
In principe geldt hierbij dat de fractievoorzitter, als leider van de frac-
tie, de kar moet trekken en het meest zichtbaar moet zijn. Tegelijker-
tijd moeten we constateren dat het gebruik van sociale media je ook 
wel moet liggen. Een goed politicus hoeft niet per se een goede sociale 
media strateeg te zijn. Maar hij/zij kan dit wel organiseren! Ben je 
fractievoorzitter, maar heb je niet zoveel met social, zorg er dan voor 
dat het voor je gedaan wordt (en probeer het zelf ook eens af en toe, 
het is echt leuk!). Zorg er tegelijkertijd voor dat een aantal personen 
binnen je fractie dan wel zichtbaarder zijn met een duidelijk profiel. 
 
Duidelijk profileren 
Een duidelijk profiel hebben is echter pas het halve werk. Daarna 
moet je je natuurlijk ook profileren. Zowel individuele raadsleden als 
fracties kunnen daarbij juist goed gebruik maken van sociale media. 
Als fractie kun je fractie standpunten innemen en over verschillende 
punten berichten, terwijl je als individueel raadslid scherper over spe-
cifieke onderwerpen kunt berichten en eerder discussie kunt aangaan 
met mede-raadsleden en bewoners/ondernemers.  
 
In de praktijk zie je dat je, zeker als je in de coalitie zit, eerder com-
promissen moet sluiten binnen de raad. Sociale media, maar ook an-
dere kanalen waarop je persoonlijk communiceert, bieden de kans om 
je eigen standpunt naar voren te brengen en dan ook helder uit te 
leggen waarom je bepaalde keuzes maakt bij het sluiten van een com-
promis. 
 
Profileren hoeft overigens niet alleen via sociale media. Profilering 
moet juist doorgetrokken worden in alle kanalen die je als fractie / 
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politieke partij gebruikt. De nieuwsbrief is bij ons bijvoorbeeld nog 
een belangrijke communicatiekanaal. Evenals de website, die we ei-
genlijk als centraal kanaal gebruiken. Als fractie posten we vrijwel 
altijd berichten op sociale media met linkjes naar de website. 
 
Kijk ook eens hoe andere fracties het doen. Welke fracties hebben al 
veel volgers? En waarom hebben jullie die niet? Hoe zetten zij sociale 
media in? De kans en wil om te leren van elkaar, ook als de ander een 
andere mening heeft, is juist op sociale media een grote meerwaarde. 
 
Zoek de discussie op 
Ga ook actief op zoek naar discussies. Kijk naar alleen naar discussies 
waarin je actief wordt betrokken of naar vragen die direct aan jou wor-
den gesteld. Meng je in discussies waarin andere facties zijn gemend 
en geef antwoord aan vragen die aan andere politici binnen je raad 
gesteld worden. Juist daar zit een kans om mensen die niet direct bij 
jouw partij betrokken zijn, toch te laten zien hoe je over bepaalde za-
ken nadenkt.  
 
Uiteraard is discussie soms lastig. En echte discussies worden ook niet 
online gevoerd, zeker niet in 140 tekens op Twitter. We zien in de 
praktijk dat bewoners online soms (negatief) kunnen reageren. Ook 
omdat het heel makkelijk is om te reageren. Daar moet je mee om 
kunnen gaan. Soms is dat ook zoeken. Waar reageer je wel op, waarop 
niet. Voor iedereen is dat nog een zoektocht. Wees ook niet bang om 
een keer de fout in te gaan. We moeten de gevolgen daarvan niet on-
der-, maar zeker ook niet overschatten. 
 
En verwacht niet gelijk dat er 600 mensen zijn die je dagelijks gaan 
bestoken met vragen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. En het hoeft 
dus ook geen reden te zijn om er niet mee te beginnen! Laat jezelf 
zien, profileer je en de interactie komt vanzelf.  
 
Welk kanaal je ook gebruikt, het gaat om de verbinding. Of nu via 
Twitter of Facebook een verzoek binnenkomt om langs te komen, ik 
ga langs. Waar ook een vraag wordt gesteld, hij wordt beantwoord. En 
dat is ook belangrijk. Sociale media zijn geen kanalen om alleen je 
boodschap te verkondigen. Eén van mijn volgers zette onlangs de vol-
gende tweet online: “Ik vind Marja de beste politicus! Niet omdat ik 
het altijd met haar standpunten eens ben, maar omdat ze tenminste 
altijd reageert!” 
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Laat mensen zien wat een raadslid doet 
De belangrijkste reden om sociale media te gebruiken is echter voor 
mij om op een eenvoudige manier te kunnen laten zien wat een raads-
lid allemaal doet. Dat vind ik zelf een belangrijke taak voor een raads-
lid. Binnen mijn kantoor zitten twintig hoogopgeleide mensen, die 
eigenlijk geen idee hebben wat een raadlidmaatschap inhoudt. Veel 
mensen weten niet dat de Gemeenteraad eigenlijk de baas is van een 
gemeente. Dat er coalities gevormd worden en er een oppositie is. Om 
eerlijk te zijn, toen ik vier jaar geleden begon als raadslid had ik zelf 
ook nog geen idee.  
 
Wees je daarbij wel bewust van het feit dat het veel mensen ook niet 
interesseert. Dat blijkt ook uit de weinige respons die ik nog online 
van mensen krijg. Dan denk je soms: waar doe ik het eigenlijk voor? 
Maar zo nu en dan spreek ik, offline, iemand die dan zegt: “ja, ik volg 
je op Twitter en ik vind het erg leuk om te lezen waar je mee bezig 
bent”, en dan denk ik weer: daar doe ik het voor!  
 
Uiteindelijk moeten we altijd oppassen dat we niet onder een kaas-
stolp blijven communiceren met elkaar. Tijdens raadsvergaderingen 
gaat de discussie op Twitter nog wel eens te vaak over de stropdas van 
één van de raadsleden. Dat is leuk voor ons, maar niet interessant voor 
bewoners. Hoewel er wellicht weinig volgers zijn (hoeveel mensen 
volgen de vergadering van de gemeenteraad online?), kan dat wellicht 
ook juist komen doordat er veel ‘inside information’ besproken wordt. 
Met een goede hashtag en wellicht een meelopende Twitterfeed, kun-
nen we met elkaar die raadsvergaderingen interessanter maken. Ook 
voor die bewoners. 
 

 
Marja Ruigrok is ruim 20 jaar onderne-
mer en oprichter van Ruigrok | NetPanel, 
een marktonderzoekbureau gespeciali-
seerd in online en kwalitatief onderzoek. 
Sinds 2010 zit Marja voor de VVD Am-
sterdam in de gemeenteraad. Daarnaast is 
ze mede-eigenaar van reclamebureau 
Headline. 
 
Twitter: @marjaruigrok 
Website: 
http://vvdamsterdam.nl/marjaruigrok/ 
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Elf trends voor de toekomst van digitaal verg-
aderen 
Door: Peter Joosten 
 
Dikke enveloppen of loodgieterstassen met papieren stukken zijn nu 
echt passe. Welke politicus, bestuurder of manager binnen Neder-
landse overheidsorganisaties vergadert niet digitaal met een laptop of 
tablet? Tabletcomputers creëren de behoeften om op andere wijze te 
gaan vergaderen. De eerste voortekenen zijn zichtbaar, in dit artikel 
zet ik de trends op een rij.  
 
The best is yet to come 
Papierarm vergaderen met een tablet. Nu gaat het alleen om het an-
ders aanbieden van informatie. Voorstellen worden niet uitgeprint op 
papier maar worden digitaal gelezen vanaf een scherm. Is dat nu alles? 
Nee. Het gaat straks nog veel verder. De introductie van de auto aan 
het einde van de negentiende eeuw zorgde voor snelwegen, benzine-
pompen en de mogelijkheid voor mensen om grotere afstanden af te 
leggen. Hetzelfde staat ons te wachten met digitaal vergaderen.  
 
Andere rol van de raadsgriffie en raad 
In dit artikel ligt de focus niet exclusief op de mogelijkheden van de 
nieuwste gadgets. Interessanter is wat technologische vooruitgang 
betekent voor het vergaderen zelf en de context waarin wordt verga-
derd. Maar ook wat digitaal vergaderen betekent voor de spelers in het 
spel en het speelveld waarin ze werken.  
 
In de afgelopen jaren was ik in veel gemeenten betrokken bij de in-
voering van digitaal vergaderen. Ik sprak met griffiers, raadsleden, 
gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters en met de leve-
ranciers van software voor digitaal vergaderen. Op basis van deze ge-
sprekken kwam ik tot 11 trends voor de toekomst van digitaal vergade-
ren. Daarbij geldt natuurlijk dat ik deze observaties maak vanuit het 
huidige denkkader. Toch doet een slimme griffier of raadslid hier wel 
zijn of haar voordeel mee en bereid zich nu al voor op de risico’s en 
kansen die digitaal vergaderen gaat brengen.  
 
1. De vorm verandert 
Digitale vergaderstukken zijn nu gedigitaliseerde A4 documenten. Net 
als de eerste auto’s op koetsen leken (ze hadden grote wielen en de 
bestuurder zat buiten) en het de app Notities op de iPad exact lijkt op 
een ouderwets notitie boekje. Vergaderstukken in de toekomst hebben 
een andere vorm, speciaal gemaakt voor digitaal vergaderen en voor 
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tablets. Daarnaast kun je met digitalisering zorgen voor meer interac-
tie. Denk daarbij aan een begroting. Je start met een overzicht op 
hoofdlijnen met grafiekjes, tabellen en staafdiagrammen. Als je wil, 
kun je zo diep verder klikken als ze zelf wil. Maar reguliere vergader-
stukken veranderen ook, denk aan automatische koppelingen met 
voorstellen uit het verleden of gerelateerde besluiten. 

 
2. Cut out the middle man 
Raadsleden kunnen schriftelijke of mondelinge vragen stellen aan het 
college voor of na een vergadering. Tijdens een vergadering dienen ze 
moties en amendementen in. Nu stelt een raadslid deze op in een 
tekstverwerkersprogramma, slaat het document op en verstuurt het 
stuk per mail aan de raadsgriffie. Straks zet een raadslid de vragen, 
moties en amendementen direct zelf in een in een digitaal systeem. 
Het systeem plaatst de vragen in een overzicht, waarin ook de deadline 
van beantwoording wordt gerappelleerd. De antwoorden zelf verschij-
nen ook in het overzicht. De griffier, de 'middle-man' in dit proces, 
hoeft zich niet meer met deze administratieve handelingen bezig te 
houden. De griffier houdt zich bezig met politieke advisering en de 
informatiestromen van en naar de raad.  
 
3. Doorbraak van vergaderen op afstand 
Naast de raadsvergaderingen komen raadsfracties wekelijks bijeen op 
het gemeentehuis om met elkaar te vergaderen. Niet meer nodig. 
Fractiekamers zijn straks overbodig. Fractieleden hebben vooraf al 
digitaal aantekeningen gedeeld. Op maandagavond vergaderen ze een 
uurtje vanuit huis met Skype of Google Hangout. Soms komen ze nog 
wel bijeen tijdens werkbezoeken of partijbijeenkomsten met de ach-
terban. Elkaar echt ontmoeten blijft belangrijk, zeker als ze dat doen 
midden in de samenleving.  
 
4. Griffier wordt moderator 
Vanuit het college worden stukken aangeboden bij de raadsgriffie, 
waarna de raad het stuk bespreekt en er een besluit over neemt. Nu 
hebben raadsleden vaak te maken met piekbelasting van voorstellen 
voor het zomerreces en voor het einde van het nieuwe jaar. Door het 
voortraject ook te digitaliseren krijgt de griffier steeds meer inzicht in 
de informatievoorziening vanuit het bestuur. Zijn of haar rol veran-
dert. De kunst wordt om de informatiebehoefte van de raadsleden 
goed af te stemmen op de informatie van het college. De griffier wordt 
een moderator die de het informatie-dashboard van de raad monitort 
en stuurt, zowel over de kwaliteit als kwantiteit waarover besloten 
moet worden.  
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5. Hologrammen en augmented reality 
Politici en bestuurders hebben nu nog de meeste moeite met grote 
stukken, zoals bestemmingsplannen of programmabegrotingen. Ook 
is het lastig om twee of meerdere stukken naast elkaar te leggen en 
met elkaar te vergelijken. Het scherm van een laptop of tablet kan hier 
nog niet in voorzien. De technologische toekomst is dat een apparaat 
de stukken projecteert op een tafel. Eerst nog platte documenten, later 
driedimensionale hologrammen. Microsoft is met zijn Kinect techno-
logie hier al aardig ver mee. 
Augmented reality is nog een stap verder. Een nieuw stadscentrum? 
De raadsleden vergaderen in een stukje brak liggend land, terwijl ze 
via hun smartphone of Google glasses een realistische impressie krij-
gen hoe het er straks uitziet. Voor een brede acceptatie van deze tools 
ligt de basis bij gebruiksgemak, niet bij wat er technologisch allemaal 
mogelijk is.  
 
6. Stemmen met de tablet 
Stemmen kan straks digitaal met een tablet. In sommige gemeenten 
is aparte hardware ingericht bij het spreeksysteem, zoals in Nijmegen. 
In de software van de tablet waarmee nu digitaal wordt vergadert kun 
je in de toekomst stemmen. Over hamerstukken kan dan al vooraf 
worden gestemd, zodat de fysieke vergadering alleen over de zaken 
gaat waarover gediscussieerd moet worden. Na stemming is direct 
duidelijk welke raadsleden en fracties voor of tegen hebben gestemd 
en of een voorstel is aangenomen of niet. Raadsleden kunnen hun 
stem direct delen via sociale media met hun volgers.  
 
7. Doorbraak van digitale burgerparticipatie 
De mening en de kennis van inwoners is steeds makkelijker toeganke-
lijk. Via sociale media, Dropbox of Google Drive kunnen burgers van 
de gemeente meedenken over voorstellen. De discussie in de raad 
wordt digitaal verbreed over de hele gemeente. Vanuit daar is het een 
kleine stap naar elektronische referenda of digitale burgerpanels. Een 
voorstel over een skatebaan in een bepaalde wijk kan direct worden 
uitgezet en worden gefilterd zodat alleen jongeren en de inwoners van 
die wijk worden geraadpleegd. Via crowdsourcing kunnen raadsleden 
makkelijk vragen stellen en kennis halen uit de stad. In Almere zijn al 
concrete plannen om dit met een webplatform te faciliteren. 
 
8. Videonotulen met ondertiteling 
Steeds meer gemeenten hebben schriftelijke notulen afgeschaft. Ze 
werken met een besluitenlijst en audio- of videonotulen. Het nadeel is 
dat je nog niet makkelijk kan zoeken naar specifieke uitspraken van 
een bestuurder of politicus. De toekomst is aan spraakherkenning en 
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later ook stemherkenning. YouTube faciliteert sinds kort al transscrip-
ties van video’s. Als deze technologie volwassen is, kan de raadsgriffie 
eenvoudig schriftelijke notulen maken van het videoverslag.  
 
9. Digitaal besluiten ondertekenen 
Onder genomen besluiten moet nog een fysieke handtekening staan 
van de griffier en de burgemeester. In een tijdperk waarin gebruikers 
digitaal vergaderen en het interne besluitvormingsproces gedigitali-
seerd is, is dit niet nodig. Net zoals de koning nu wetten ondertekent 
op de iPad, geldt dit straks ook voor besluiten in de gemeente. 

 
10. Vindfunctie in het archief 
Genomen besluiten (inclusief digitale handtekeningen) worden le-
venslang gearchiveerd in het elektronisch archief van de gemeente. In 
dit systeem zijn stukken duurzaam opgeslagen en permanent toegan-
kelijk voor ambtenaren, bestuurders en politici. In plaats van een 
zoekfunctie zoals de huidige raadsinformatiesystemen werken deze 
systemen in de toekomst met het automatisch gegenereerde dossiers 
en een vindfunctie a la Google. Gebruikers kunnen simpel zelf dos-
siers aanleggen van oude voorstellen en voorstellen met labels (tags) 
voorzien. 
 
11. Data visualisatie wordt belangrijker 
Big data wordt al enige tijd aangekondigd als de volgende toekomst-
ontwikkeling. Het ontsluiten en analyseren van data wordt steeds be-
langrijker. Voor digitaal vergaderen is dit minder van belang. Wel gaat 
het om het visualiseren van data. Niet tekst is de primaire informatie-
drager, maar beeld. Interactieve kaarten van de gemeente laten be-
sluitvorming in de stad zien. Aantrekkelijke grafieken en mooi weer-
gegeven cirkeldiagrammen zijn interactief en tonen de financiële 
ontwikkelingen in de gemeente.  
 
De toekomst is nu! 
We zullen blijven vergaderen in Nederland. De basis van het Neder-
lands democratisch model is middels vergaderen tot consensus ko-
men. Fundamenteel wijzigt er niets. Politici en bestuurders blijven 
discussiëren en besluiten nemen. Ook in de toekomst. Toch zal niet 
alles hetzelfde blijven. Processen, rollen en functies rond het verga-
derproces zullen veranderen. Vergaderingen worden korter en bondi-
ger. De griffier richt zich minder op administratieve handelingen, 
maar meer op het afstemmen van de informatiebehoefte op de infor-
matievoorziening. Raadsleden krijgen de juiste informatie op het juis-
te moment, gebruiken nieuwe technologie om op afstand te vergade-
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ren en hun mening snel te peilen onder hun achterban. De toekomst 
is nu. Is jullie gemeente en gemeenteraad erop voorbereid? 
 
Denk mee! 
Het bovenstaande artikel is eerste aanzet over de toekomst van digitaal 
vergaderen. Interesse om mee te denken of mee te schrijven? Stuur 
mij een berichtje op Twitter. 
 
 
 

Peter Joosten is adviseur en onderzoeker 
bij Necker van Naem. Hij houdt zich 
bezig met digitaal vergaderen in ge-
meenten en projecten om de bestuurlij-
ke besluitvorming te digitaliseren. Op 
zijn blog project:leven schrijft hij over 
quantified self voor kenniswerkers.  
 
Twitter: @wpjoosten 
Blog: www.projectleven.nl 
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Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak 
die kans 
Door: Nicolette Ouwerling 
 
"Hoi, ik heb een goed idee. Het geld is er al en er zijn wel tweehon-
derd mensen die het ook graag willen. Kunnen jullie mij verder hel-
pen?" 
 
Gemeenten en andere maatschappelijke organisaties krijgen steeds 
vaker te maken met inwoners en instellingen die via crowdfunding 
projecten willen realiseren. De Vechtclub in Utrecht bijvoorbeeld, 
waar het idee ontstond om een leegstaand pand in handen van de 
gemeente om te bouwen tot culturele broedplaats. Of de luchtbrug 
Rotterdam waar een architectenbureau een tijdelijke voetgangersbrug 
tussen station Rotterdam Centraal en de Hofbogen wilde realiseren. 
Het geld kwam er, maar vervolgens moeten de vergunningen ook 
geregeld worden. Op enig moment kloppen inwoners of organisaties 
met plannen voor de stad aan bij de gemeente. Mensen die geïnteres-
seerd zijn in de veranderende verhouding tussen burger en overheid - 
en ik neem aan dat je dit boek anders niet zou lezen - vragen zich af 
wat dit betekent voor de rol van de gemeente.  
 
Samen kleur geven aan de stad 
Voor de gemeenteraad van Almere heb ik dit onderzocht. Vanuit de 
raadsgriffie is nagedacht welke kansen moderne communicatie en 
technologische ontwikkelingen bieden voor het vergroten van de be-
trokkenheid van burgers.  
 
Hoe kunnen we zorgen voor meer interactie tussen burgers en de 
politiek? Zijn er andere vormen van relaties mogelijk die dit facilite-
ren? Niet meer producent-consument, maar co-producent? Kunnen 
we samenwerken op een manier die de verantwoordelijkheid voor de 
stad ook weer bij burgers terug legt en uitnodigt tot participatie?  
 
Hieruit ontstond het idee om een crowdfunding pilot te starten. Na 
veel gesprekken en research bleek bovendien al gauw: crowdfunding 
voor de stad is niks nieuws. In ons omringende landen wordt al volop 
geëxperimenteerd met dit type fondsenwerving om maatschappelijke 
en ruimtelijke projecten te realiseren. Ook zijn er al tal van lessons 
learned. Desalniettemin stuitten wij in onze plannen op heel wat vra-
gen en risico's. Ons plan heeft het daarop net niet gered. Ik deel hier 
graag onze ervaring, hopelijk kan jij als lezer hier jouw voordeel mee 
doen.  
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Maar eerst: wat is crowdfunding en waarom moet je er iets mee? 
Crowdfunding is een manier om projecten te financieren met een 
groep personen waarbij de investeerders vaak een tegenprestatie ont-
vangen voor hun donatie. Het voordeel van deze manier van sponso-
ring is dat de personen zich betrokken voelen bij het project en optre-
den als ambassadeurs om het project te promoten. Uiteindelijk wordt 
iedereen die bijdraagt namelijk ook symbolisch eigenaar. Mensen 
hebben een investering gedaan, niet alleen in financiële zin, maar 
juist ook mentaal. Doordat zij hun enthousiasme over het project de-
len met anderen neemt de kans op succes toe. Niet gek dus dat juist 
crowdfunding steeds vaker gebruikt wordt om maatschappelijke dien-
sten te realiseren.  
 
De term 'civic crowdfunding' slaat op een manier van crowdfunding 
waarbij een publieke dienst of ruimtelijk goed het einddoel is. Hierbij 
wordt samengewerkt door een breed palet aan partijen: gemeenten, 
inwoners en lokale bedrijven, en ook corporaties, belangengroepen en 
stichtingen. De term is weliswaar nieuw, maar eigenlijk hebben we 
het hier over oude wijn in nieuwe zakken. Zo werd het plaatsen van 
het Vrijheidsbeeld al in 1884 gerealiseerd door middel van crowdfun-
ding. Het stadsbestuur besloot dat er geen geld beschikbaar was om 
de benodigde sokkel voor het standbeeld te kopen. Waarop de lokale 
mediamagnaat Joseph Pulitzer een oproep deed in zijn krant en in no 
time de benodigde honderdduizend dollar ophaalde door honderd-
twintigduizend micro-donaties. Of een voorbeeld dichter bij huis; en 
iets recenter: de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. De 
overheid wilde niet financieren, en vervolgens werd het geld bijeenge-
bracht door de Nederlandse bevolking.  
 
De middelen zijn veranderd, maar het principe werkt anno 2013 nog 
exact hetzelfde. Met één belangrijk verschil: we hebben nu de techno-
logische middelen om dat nog beter en efficiënter te doen. En de 
overheid kan dat faciliteren, in plaats van dat om haar heen gewerkt 
moet worden. Sterker: het past bij haar beleid, ’t is wenselijk. Denk 
maar aan de participatiesamenleving van Rutte. 
 
De kansen zijn helder. Voor de gemeente werkt het als manier om te 
zien wat - en met welke intensiteit - er speelt in de stad, en om een 
nieuw publiek te bereiken en binden. Voor inwoners is het een ma-
nier om rechtstreeks invloed uit te oefenen op hun eigen leefomge-
ving. De risico's zitten in de beperkte regie; projecten die de sponso-
ring niet rondkrijgen of mislukken in de uitvoering kunnen negatief 
afstralen op de gemeente. Maar als gemeente kun je het risico wel 
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degelijk beperken. Onder meer door je vooraf te bezinnen op de rol 
die je wilt spelen.  
 
Globaal zijn hierin twee rollen te onderscheiden; die van initiator en 
die van curator. Waarbij Almere koos voor die laatste rol. 
 
Initiator 
Als initiator is de gemeente zelf de initiatiefnemer, fondsenwerver en 
projecteigenaar. Het gaat hierbij om projecten die de gemeente van 
grote meerwaarde vindt voor de gemeenschap maar waarbij het niet 
lukt om de financiën rond te krijgen. Vaak wordt daarbij gebruik ge-
maakt van bestaande platforms van derden. Dit is een vrij 'traditio-
neel' crowdfundingmodel. De regierol ligt immers nog steeds bij de 
gemeente en de burger mag daarbij aanhaken. Een concreet voorbeeld 
van dit type crowdfunding is de realisatie van een wijkcentrum in 
Glyncoch, een oude mijnwerkersstad in Wales. Via het succesvolle 
Britse platform Spacehive werd hiervoor de benodigde 942.000 euro 
opgehaald. Door inwoners, maar een opvallende rol werd ook gespeeld 
door Tesco - een Brits supermarktketen dat 12.000 euro bijdroeg - en 
de komiek Stephen die het project aandacht gaf via Twitter.  
 
Het voordeel van deze aanpak is dat de gemeente zelf de controle 
houdt over de boodschap. Maar dat is ook direct de keerzijde. Wan-
neer het project mislukt is de gemeente degene die hier aanspreekbaar 
voor is. Bovendien is transparantie hier een kritieke factor. Het moet 
immers acceptabel zijn voor het algemene publiek dat de gemeente - 
die over zoveel geld beschikt - om extra investeringen vraagt.  
 
Curator 
De overheid kan ook een andere rol aannemen, bijvoorbeeld die van 
curator. Hierbij komen de projecten uit de stad zelf. Door als curator 
op te treden kan de gemeente specifieke projecten kiezen die het beste 
passen bij haar visie en van de meeste toegevoegde waarde zijn voor 
de gemeenschap, en deze vervolgens via haar eigen communicatieka-
nalen onder de aandacht brengen. Zo heeft de stad New York een 
eigen pagina op Kickstarter (het grootste crowdfunding platform ter 
wereld) laten maken.  
 
Dit is een aanpak die bottom-up initiatieven omarmt en onder de aan-
dacht brengt. In plaats van zelf als fondsenwerver op te treden ligt de 
focus hier op de selectie van geschikte en kansrijke projecten, de bege-
leiding van projecteigenaren en een gedegen toets op o.a. de haalbaar-
heid van vergunningen. Omdat je als gemeente een rol speelt bij de 
selectie en promotie van projecten heb je wel enige mate van aanspra-
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kelijkheid wanneer de projecten uiteindelijk mislukken, maar veel 
minder dan bij het promotor-model.  
 
In beide gevallen kan de gemeente zelf ook optreden als co-
financierder. In Almere werd bijvoorbeeld gekozen voor een model 
waarbij de raadsleden individueel konden investeren, maar pas wan-
neer een minimaal percentage van 40% door de stad zelf werd opge-
bracht. Zo borg je draagvlak aan de ene kant, maar kan je als gemeen-
te ook een vliegwiel functie vervullen om kansrijke projecten net het 
laatste zetje te geven.  
 
Kom eens kijken in Almere! 
Civic crowdfunding is wat mij betreft een veelbelovende nieuwe ma-
nier waarop burgers - niet alleen vaker kunnen meedenken - maar ook 
vaker kunnen meebepalen over hun stad. Het gaat daarbij om veel 
meer dan geld alleen. Het biedt vooral mogelijkheden om de interactie 
tussen de burger en de overheid te verbeteren. Het is een manier voor 
inwoners om kleur te geven aan de stad. Moderne communicatie 
maakt dat mogelijk, maar er ligt een enorme uitdaging voor gemeen-
ten om hier succesvol invulling aan te geven.  
 
Mijn advies voor gemeenten die met civic crowdfunding willen begin-
nen is dan ook: begin klein maar goed voorbereid. Een eerste stap kan 
zijn om een kijkje te komen nemen in Almere. Wij hebben een 
blauwdruk klaarliggen voor een crowdfunding platform voor de stad, 
die wij graag laten stelen en verbeteren.  
 
 

Nicolette Ouwerling werkt als online stra-
teeg bij Johnny Wonder waar zij maat-
schappelijke organisaties helpt bij het 
ontwikkelen van effectieve communicatie-
strategieën en creatieve campagnes. 
 
Bij Johnny Wonder werkt Nicolette onder 
meer aan projecten voor diverse gemeen-
ten, de Nederlandse Spoorwegen en Land-
schapsbeheer Nederland. Ze wil organisa-
ties inspireren en helpen hun communica-
tie te vernieuwen, zodat ze meer impact 
kunnen hebben in de moderne samenle-

ving. 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/nicoletteouwerling 
Twitter: @Nicolette_ouw 
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Obama in de polder? 
Door: David Nieborg 
 
"Sociale media is een hobby van de afdeling communicatie". Zo luidt 
een van de conclusies in de eerste hoofdstukken van dit boek. Hoe 
anders is dat aan de overkant van de oceaan. Als het gaat om de inte-
gratie van nieuwe technologie binnen campagneteams lopen de Ame-
rikanen voor. Ver voor. Bij het winnen van de kiezer worden kosten 
noch moeite gespaard om met potentiële stembusgangers in contact te 
komen. 
 
Althans, dat was zo bij de presidentscampagnes van Barack Obama in 
2008 en 2012. Het is zeker niet zo dat alle Amerikaanse politici voor-
op lopen wat betreft strategische innovatie en het slim inzetten van 
genetwerkte technologie. Sterker nog, campagnestrategen zijn over 
het algemeen vrij conservatief, aldus Nicco Mele, Harvard professor 
aan de Kennedy School of Government. Mele stelt dat Obama in 2007 
tijdens de voorverkiezingen tegen Hillary Clinton wel moest innove-
ren, want op traditionele wijze kon hij niet van haar winnen. En dus 
werd gekeken hoe online geld op te halen en aanhangers te werven. 
We weten allemaal hoe dat afgelopen is. 
 
Obama maakte in feite dezelfde stap als de Democratische kandidaat 
Howard Dean deed in 2004. Dean stond ook achter op zijn tegen-
standers. Hij wist als een van de eerste Amerikaanse politici slim ge-
bruik te maken van de website meeetup.com om aanhangers bij elkaar 
te brengen. Het mocht niet baten, als kandidaat liet Dean een paar 
steken vallen. Toch werden er waardevolle lessen geleerd door de 
campagnemedewerkers van Dean. Ene Nicco Mele bijvoorbeeld deed 
waardevolle inzichten op hoe internet gebruikt kan worden op een 
laagdrempelige manier mensen fysiek bij elkaar te brengen. 
 
Let wel, Dean voerde campagne in 2004. Kijken we naar het huidige 
gebruik van digitale tools als email, apps, websites en sociale media in 
Nederland dan kun je gerust stellen dat we, bijna tien jaar later, Dean 
nog steeds niet in hebben gehaald. En met "we" bedoel ik Nederlandse 
politici, beleidsmakers en strategen. Natuurlijk wordt er in Nederland 
gebruik gemaakt van sociale media, de onderzoeksresultaten eerder in 
dit boek laten dat duidelijk zien. Maar het grote verschil is dat de volle 
potentie, met name in campagnes, verre van benut wordt.  
 
Het grote verschil tussen het gebruik van sociale media in Nederland 
ten opzichte van de VS zit hem in twee aspecten. Ten eerste zijn alle 
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Amerikaanse verkiezingscampagnes, van sheriff en rechter en van tot 
senator en president, hybride campagnes. Dat wil zeggen dat online 
en offline, dat oude en nieuwe media elkaar aanvullen. Twitter bij-
voorbeeld complementeert of versterkt zelfs een televisiedebat, en vice 
versa. Anders gezegd, digitale campagnes hebben een fysieke weer-
slag. Activiteiten op sociale media als Twitter en Facebook zijn extra 
relevant als ze een relatie hebben met activiteiten op de grond. Denk 
aan bijeenkomsten, buren die bij elkaar komen en natuurlijk het 
stemmen zelf. Logisch eigenlijk, vanachter een computerscherm ver-
ander je de wereld niet, daar moet je toch echt de deur voor uit. Nieu-
we technologie maakt het enkel makkelijker, sneller en goedkoper om 
te communiceren, maar wil je iemand echt overtuigen dat helpt het als 
je diegene in de ogen kan kijken. 
 
Het tweede aspect dat Amerikaanse campagneteams zo effectief 
maakt is dat de afdeling "glimmende dingen" volledig geïntegreerd is 
in de campagnestaf, in de campagnestrategie en in het denken van alle 
leden van het team. Het schrijven van Tweets en het strategisch inzet-
ten van Facebook wordt in de VS niet overgelaten aan een stagiair die 
net een week in dienst is en rapporteert aan een communicatiemede-
werker. Nee, Team Digitaal is net zo belangrijk als Team Fondsenwer-
ving en Team Mobilisatie. Sterker nog, in een goed team vullen al 
deze teams elkaar aan. Ook online wordt immers geld opgehaald en 
juist online kan je mensen oproepen een fysieke actie te ondernemen. 
 
Ja, maar 
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de strategie van de Obamacampag-
nes in 2008 en 2012. Twee aspecten krijgen daarbij bijzondere aan-
dacht omdat ze in Nederland nog niet breed toegepast zijn binnen het 
politieke domein. Ze laten zien hoe digitale middelen een campagne 
naar een hoger plan kunnen tillen. Deze aspecten zijn de rol van big 
data en het in verlengde daarvan de inzet van Facebook als mobilisa-
tietool. 
 
Mijn inzichten baseer ik op achtergrondartikelen, boeken, interviews 
met Amerikaanse strategen en wetenschappers en op persoonlijke 
ervaringen. Gedurende twee lange reizen door de VS in 2008 en 2012 
onderzocht ik alle mogelijk aspecten van de strijd tussen Obama, 
McCain, Romney, en jawel, Sarah Palin.  
 
Ja, maar.  
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Ja maar: "Amerika is zo anders dan Nederland", hoor ik u denken. 
Absoluut. De budgeten in 2012 van Romney en Obama opgeteld wa-
ren samen zo'n twee miljard dollar. Alleen al daarom gaan alle verge-
lijkingen met Nederland mank. Wij hebben simpelweg geen cent te 
makken. Geld voor getalenteerde strategen, voor programmeurs om 
applicaties te programmeren of geld om serverruimte te huren is er 
niet. Nederland heeft geen cultuur van politieke fondsenwerving. Dus 
een campagne financieren uit giften van burgers is vooralsnog uitge-
sloten. En wie wil zijn campagne nu door bedrijven laten financieren? 
 
En toch. Toch gaat het niet alleen maar om geld. Maar ook om visie, 
om strategie, om vernuft, om durf. En dat is relatief betaalbaar. Ster-
ker nog, durf is gratis. Lees dit hoofdstuk dan vooral ter inspiratie. Er 
kan toch vrij veel. Ook in Nederland. Vergeet niet, vandaag de dag 
volgt nagenoeg elke Amerikaanse campagne, hoe klein ook, het 
spoorboekje van Obama. Deze vaak kleine teams hebben qua opzet, 
cultuur en werk nog het meeste weg van start-ups. In lege kantoren 
met behulp van gratis online diensten worden nieuwe politieke cam-
pagnes uitgedokterd. Zoveel heb je ook niet nodig. We hebben genoeg 
talenten op de universiteiten en binnen het bedrijfsleven. Ze hoeven 
enkel verleid te worden om voor een politieke partij aan de slag te 
gaan. 
 
Data, data, data 
Een van de grote innovaties van Obama's 2012 campagne was het 
strategisch inzetten van (kiezers)data. Al sinds 2007 was Team 
Obama bezig met het verzamelen van een ongekende hoeveelheid 
gegevens. Met name persoonlijke kiezersprofielen kregen veel aan-
dacht. In 2008 verzamelde de campagne meer dan 223 miljoen stuk-
jes informatie. Maar "big data" is pas nuttig als je het weet te analyse-
ren en vervolgens behapbaar weet te maken voor de juiste beslis-
singsmakers. Dat lukte niet in 2008. De enorme berg gegevens was 
enkel dat: enorm. En dus werd voor de verkiezingen van 2012 alles 
vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Meer dan 150 data-analisten, 
architecten en programmeurs werkten vanaf 2010 in Chicago om de 
zee aan informatie te ordenen.  
 
Maar wat te doen met al die gegevens en welke beslissingen worden 
beter door data-analyse? Eigenlijk elk proces van het campagnevoeren 
krijgt een draai. Van zeer gerichte fondsenwerving tot de plek in de 
stad waar de president speeches moet houden. Maar ook welke on-
derwerp een email mee te geven, de kleuren van advertenties en het 
afstemmen van Tv-spotjes op wijkniveau. 
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In zijn boek “The Victory Lab: The Secret Science of Winning 
Campaigns” stelt Sasha Issenberg dat politieke campagnes na decen-
nia dominantie van televisie, weer terugkeren naar de kern: persoon-
lijk contact tussen kiezers. Issenberg is van mening dat twee radicale 
innovaties op het gebied van politieke communicatie op dit moment 
met name door de Democraten goed worden toegepast. Namelijk de 
inzet van grootschalige experimenten om oorzaak en gevolg te meten 
en in het verlengde daarvan “microtargeting”: het aanspreken van 
individuele kiezers in plaats van grote groepen. En daarvoor heb je dus 
veel data nodig. 
 
In het private domein zijn er de bekende multinationals en internet-
moguls als Google en Amazon die bestaan bij de gratie van het precies 
inzetten van informatie om hun klanten bij naam en toenaam te kun-
nen noemen. De Obama campagne werkte op een soortgelijke manier. 
Dat wil zeggen; met vrij precieze kiezersprofielen met een voor Neder-
landse begrippen ongekende specificiteit. Publieke data werd gemixt 
met commerciële datapakketten en indien aanwezig, de zeer rijke data 
uit Facebookprofielen. Gevolg: de campagne weet duizenden persoon-
lijke details. Van iemands stemgedrag, autobezit, boodschappen tot 
lidmaatschappen van clubs en financiële geschiedenis. 
 
Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt voor zogenaamde “voter 
modeling”. De campagne hanteerde een honderdpuntsschaal van zeer 
conservatief anti-Obama tot pro-Obama supervrijwilliger. Ben je 
Romney fan en woon je in het diepe zuiden, dan ben je niet relevant 
voor de campagne. Ben je hardcore Obamafan dan zal je bestookt 
worden met verzoeken om geld en tijd. Ben je “soft-Republican” of 
“soft-Democrat” dan zal de campagne nog gerichter aanvallen uitvoe-
ren. Voor jonge vrouwen betekent dit banners over De Pil. Gepensio-
neerden in Florida daarentegen kunnen email, brieven of telefoontjes 
verwachten hoe Obama zich inzet voor het behoud van hun AOW. En 
woon je net in die ene county in Ohio met al die zwevende kiezers? 
Dan zal rond je favoriete programma "toevallig" reclame voorbijko-
men die aansluit bij de issues die leven in jouw wijk. 
 
Stemmen is sociaal 
Maar waarom data kopen of verzamelen als kiezers dat zelf massaal 
weggeven aan Facebook. Werd in 2008 Facebook nog vooral gebruikt 
voor communicatie, in 2012 werd daar gerichte mobilisatie aan toege-
voegd. De rol van Facebook tijdens de Amerikaanse presidentsverkie-
zingen laat eens te meer zien hoe krachtig het sociale netwerk kan zijn 
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in het verbinden van de juiste mensen. Maar ook wat je kan doen met 
exacte persoonsgegevens. 
 
De rol van Facebook in verkiezingstijd gaat veel verder dan het “liken” 
van een kandidaat of een geinige politiek getinte foto. Voor campagne-
strategen die opletten is er veel te halen op het sociale netwerk. Uit 
een studie van onderzoeksbureau Pew blijkt dat Facebookgebruikers 
2.5 keer zo vaak naar politieke bijeenkomsten gaan. Nog belangrijker, 
de kans is 53% groter dat ze gaan stemmen. 
 
Deze gegevens zijn extra relevant als je kijkt naar de opkomst bij de 
Amerikaanse verkiezingen. Die is met 63 procent veel lager dan de 75 
procent bij de recente Nederlandse verkiezingen. Vooral jongeren en 
laagopgeleiden laten het afweten. En dus wordt er van alles aan ge-
daan om de opkomst omhoog te schroeven. Zo is de staat Washington 
de eerste waar je je als kiezer kan registreren via Facebook.  
 
Stemmen in de VS is dan ook zoveel lastiger dan in Nederland. Bij 
ons loop je met je stempas een stembureau om de hoek binnen, of 
een bureau op een treinstation. In Amerika moet je je eerst registeren 
en het stemmen zelf is nogal een klus. Naast de keuze voor president 
zijn er posities voor senator, sheriff en schoolbestuur, maar ook tien-
tallen amendementen of proposities. Stembus in en uit, zonder wacht-
tijd, kan zo twintig minuten duren. Maar meer nog dan informatie 
hebben veel potentiele kiezers vooral een zetje nodig. En dan is het 
Facebook die een steeds belangrijkere rol krijgt.  
 
Een mooi voorbeeld is het experiment dat professor James Fowler 
uitvoerde tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008. 
Als een van de weinige wetenschappers in de wereld kreeg hij toe-
stemming van Facebook om grootschalige experimenten uit te voeren 
met Facebookdata. Enige voorwaarde was volledige anonimiteit van de 
honderden miljoenen gebruikers. 
 
Fowler ging aan de slag en wilde weten of Facebook bij kon dragen 
aan de opkomst. Uitgangspunt bij zijn experiment: stemmen is een 
inherent sociaal proces. De kosten in tijd en moeite worden ervaren 
als hoog en veel mensen hebben het gevoel dat hun stem niet bij-
draagt. Maar uit eerder onderzoek bleek ook dat iemand die wel ging 
stemmen gemiddeld drie mensen motiveerde om ook te gaan stem-
men, vaak op dezelfde partij als de oorspronkelijke kiezer. 
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Als onderdeel van het experiment konden gebruikers aangeven dat ze 
al gestemd hadden. Vervolgens genereerde Facebook een aantal ver-
schillende automatische wallposts. Een deel van de gebruikers liet hun 
vrienden enkel zien dat er gestemd was. Een ander deel liet hun 
vrienden niet alleen zien dat er gestemd was, maar voegde profielfo-
to’s toe van henzelf en vrienden die dat ook gedaan hadden. 
 
Gevolg? De tweede, meer sociale variant motiveerde meer om naar de 
stembus te gaan. Fowler zag een significante stijging van tienduizen-
den mensen die alsnog gingen stemmen omdat hun vrienden dat ook 
deden. Kortom, stemmen is besmettelijk en sociale netwerken kun-
nen net dat laatste zetje geven. De Obama campagne maakte in 2012 
zeer dankbaar gebruik van de inzichten van Fowler en de zijnen en 
bouwde Facebook applicaties gericht op peer-to-peer overtuigen. Dat 
wil zeggen, vrienden die Obama gezind waren werden ingezet om 
zwevende vrienden te overtuigen. Het gebeurde uit het zicht van het 
grote publiek, maar na de verkiezingen werd achter gesloten deuren 
het succes van de Facebookstrategie volop gevierd. Tiendduizenden 
Amerikanen in cruciale staten waren alsnog gaan stemmen. 
 
De polder 
De vraag is niet of, maar wanneer Nederlandse campagnes strategieën 
over gaan nemen uit de VS. Een belangrijke nuancering hierbij is dat 
nieuwe technologie, en zeker sociale media, ook hun beperkingen 
kennen. Het gebruik van bijvoorbeeld Twitter en Facebook, hoe goed 
dat ook wordt gedaan, heeft enkel zin als er een goede kandidaat is, 
met een duidelijke boodschap die resoneert bij het electoraat. Sociale 
media moeten nooit een doel op zich zijn en zijn zeker niet de redder 
in nood. 
 
Genetwerkte technologie van sociale media tot e-mail, en van apps tot 
websites, eist constante innovatie. Werd president Calvin Coolidge in 
1923 gekozen zonder enige vorm van campagnevoeren, in 2012 wer-
den Amerikanen bedolven onder elke denkbare vorm van politieke 
reclame. Online en offline. Mijn stelling is dat Amerikaanse verkie-
zingscampagnes goede voorbeelden bevatten voor iedereen die geïnte-
resseerd is in mediatechnologie en innovatie. In Nederland of in de 
VS, of het nu gaat om overtuigen, mobiliseren of fondsenwerven, alle 
aspecten van moderne campagnes dienen tegen het licht gehouden te 
worden. 
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Crisiscommunicatie: samen verantwoordelijk 
voor de boodschap  
Door: Roy Johannink en Eveline Heijna 
 
In het vorige boek “Sociaal Kapitaal” hebben we geschreven over de 
organisatie van de crisiscommunicatie, waar volgens ons een basis ligt 
voor een succesvolle uitvoering van crisiscommunicatie. Tijdens en na 
een crisis komt vaak de vraag aan de orde wie wanneer de lead neemt. 
We hebben aangegeven dat deze vraag geen kant-en-klaar antwoord 
kent, maar dat dit afhangt van de (crisis)situatie en hoe je je organisa-
tie hebt ingericht (oftewel welke afspraken je hebt gemaakt). In dit 
hoofdstuk willen we inzoomen op een punt wat volgens ons nog te 
weinig aandacht krijgt: welke organisaties ondersteunen qua crisis-
communicatie? Immers, diegene die de lead neemt, heeft ook infor-
matie nodig om een boodschap te kunnen formuleren. Deze rol staat 
vaak niet beschreven in de draaiboeken en overige planvorming. Wij 
willen graag organisaties, waaronder de gemeente als procesverant-
woordelijke voor de crisiscommunicatie, bewust maken van het feit 
dat - ongeacht of ze zijn opgeschaald - van hen een actieve rol wordt 
verwacht. 
 
Om te beginnen een voorbeeld 
Om de bovenstaande probleemstelling te illustreren beginnen we met 
een voorbeeld. De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie 
in de Regio) is onder meer verantwoordelijk voor het aanleveren van 
informatie rondom het handelingsperspectief vanuit het oogpunt van 
geneeskundige aspecten aan de bezoekers van evenementen. En zij 
zijn ook de instantie die een gerucht van een dodelijk slachtoffer, zoals 
het tweede slachtoffer bij het Dakdrama van de Grolsch Veste in En-
schede, kunnen ontkrachten door het delen van de informatie. De 
GHOR is voor deze processen verantwoordelijk en is dus verantwoor-
delijk voor het leveren van gevalideerde informatie om bijvoorbeeld 
geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Het valideren of aanleveren 
van informatie kost tijd; tijd waarin een inhoudelijke reactie nog niet 
kan worden gecommuniceerd met de buitenwereld. Immers: informa-
tie moet 100% betrouwbaar en valide zijn voordat deze naar buiten 
wordt gebracht. Deze periode kan worden overbrugd met het geven 
van procesinformatie. 
 
Deze ondersteunende rol voor informatievoorziening, handelingsper-
spectief en/of duiding is nog nergens beschreven, maar is wel van 
cruciaal belang voor een goede crisiscommunicatie. Het is goed om 
hierbij stil te staan en afspraken te maken met de organisaties die 
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verantwoordelijk zijn voor het leveren van informatie voor de crisis-
communicatie. Het gaat hier niet alleen om hulpverleningsdiensten, 
maar ook om gemeenten en ketenpartners, zoals waterschappen, 
energieleveranciers en woningcorporaties. Waar zou je dan afspraken 
over moeten maken? Wat kan zo’n organisatie verwachten, ook al is er 
geen sprake van opschaling binnen de betreffende organisatie? Hoe 
snel kunnen ze informatie leveren? Hebben ze daar capaciteit voor? 
Monitoren ze ook media als het gaat over de eigen processen binnen 
de crisisbeheersing? Niet alleen de verantwoordelijke partij voor 
communicatie, maar ook de andere organisaties zijn samen verant-
woordelijk voor de inhoud van de crisiscommunicatie. Spreken met 
één mond, doe je niet alleen, maar samen! 
 
De rol van sociale media als aanjager 
Sociale media en online media hebben de ontwikkelingen rond crisis-
communicatie en het inzicht in de informatiebehoefte versneld. In dit 
deel illustreren we aan de hand van de inzet van sociale media hoe en 
waar je afspraken met elkaar over kunt maken om de inhoud van de 
crisiscommunicatie te verbeteren. Volgens ons zijn op alle stappen 
van de vierdeling die wij binnen ons adviesbureau hanteren - luiste-
ren, produceren, reageren en interacteren26 - afspraken te maken met 
de partners. De stappen worden hierna doorlopen, waarbij per stap 
tevens aanbevelingen worden gedaan aan de gemeente.  
 

                                                        
26 Infopunt Veiligheid & VDMMP (2011). Kennispublicatie Veilig omgaan met sociale me-
dia. 
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Intermezzo: gezamenlijk gedragen visie  
Het afgelopen jaar zijn tal van initiatieven op het terrein van sociale 
media in relatie tot crisiscommunicatie ontwikkeld. Bovendien is en 
wordt de gemeente, als verantwoordelijke voor het proces van crisis-
communicatie, op dit steeds vlak professioneler. Het is onze ervaring 
dat het nóg beter kan, samenwerking binnen het proces crisiscom-
municatie is de sleutel. Aan het einde van het hoofdstuk komen we 
met een aantal concrete aanbevelingen die als handvat kunnen dienen 
of als toets.  
  
In dit kader willen we kort aandacht schenken aan het gebruik van 
sociale media in “gemeenteland”. Het integreren van sociale media in 
de omgevingsanalyse tijdens een incident of een crisis staat of valt met 
het gebruik van sociale media in ‘vredestijd’. Voor het uitvoeren van 
sociale media activiteiten is capaciteit nodig, want het kan er niet even 
“bij” worden gedaan. Zeker niet tijdens een crisis, dan wil je op routi-
ne kunnen terugvallen. We zien nog te vaak dat het gebruiken van 
sociale media het onderspit delft als het gaat over capaciteits- en prio-
riteitskwesties. Argumenten als ‘het komt er bij, of ‘we hebben geen 
tijd voor het monitoren van sociale media’ moeten eigenlijk uit den 
boze zijn. De tijd van leren en proberen komt langzaam ten einde. De 
ontwikkeling is niet meer weg te denken en als organisatie/gemeente 
zul je sociale media in je communicatiemiddelenmix moeten opne-
men. Als dit nog niet is gebeurd, dan is het zeer wenselijk om eerst 
een visie en strategie te bepalen hoe om te gaan met sociale media. En 
de visie en strategie die neerkomt op het negeren van deze middelen 
is geen oplossing. Je doelgroepen - of nog beter de inwoners van je 
gemeente- verwachten dat je sociale media gebruikt.  
 
Een gezamenlijk gedragen visie legt de basis voor een succesvolle 
toepassing én borging van sociale media binnen de gemeente. In de 
visie schrijf je op hoe het gebruik van sociale media te integreren is in 
het beleid en de werkprocessen. Vervolgens is een verdere strategische 
invulling nodig voor het uitwerken van het gebruik van sociale media 
binnen de gemeente. Kortom: het is goed om in de visie de kaders te 
bepalen aan de hand van de organisatiedoelstellingen van de gemeen-
te. Het is daarbij van belang om strategisch invulling te geven aan een 
aanvalsplan op het gebied van sociale media. Dit plan dient in te gaan 
op de vraag hoe sociale media kunnen bijdragen aan het realiseren 
van die organisatiedoelstellingen.  
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Luisteren: dé basis 24 keer 7 
De gemeente moet weten wat er leeft in de gemeenschap. Luisteren 
naar wat er gebeurt op sociale media is daar een onderdeel van. Socia-
le media geven mogelijkheden om te luisteren naar datgene wat er 
leeft. Het luisteren binnen de gemeente moet georganiseerd zijn. Het 
is immers de basis voor alle sociale media activiteiten. Als gemeente 
moet je willen weten wat de impact is op de omgeving bij een incident 
of crisis. Zo is bijvoorbeeld Twitter een uitstekend medium voor de 
verspreiding van geruchten, maar kan er tegelijkertijd ook goede ‘ru-
mour control’ (aangeven wat wel en wat niet juist is) plaatsvinden.27 
Dit betekent dat een gemeente scherp moet zijn op een verhoging van 
de aandacht op en in de (sociale) media rondom een incident, zodat ze 
eventueel meer (communicatieve) maatregelen kan nemen.  
Monitoren van, ofwel het luisteren naar, sociale media kun je op veel 
verschillende manieren inrichten. Dit kan vorm worden gegeven door 
gebruik te maken van gratis tools, maar ook door de inzet van betaalde 
tools of een combinatie hiervan. Hoe je de monitoring inricht, is deels 
afhankelijk van je visie en strategie. Monitoring van de sociale media 
blijkt in de praktijk echter niet altijd even eenvoudig. Soms is de be-
richtenstroom met betrekking tot een bepaald onderwerp zo groot, dat 
het met (gratis) monitortools als Tweetdeck en Hootsuite praktisch 
onmogelijk is om alle berichtgeving te volgen. In een dergelijke situa-
tie zou monitoring van de sociale media kunnen plaatsvinden op basis 
van steekproeven of met behulp van speciaal ontwikkelde (betaalde) 
tools, zoals Coosto28 of Twitcident29). Deze tools zijn wel berekend op 
de grote stroom berichten en zijn zodanig ingericht dat het analyseren 
van grote hoeveelheden berichten eenvoudig is. Goede monitorings-
tools en heldere afspraken over wie wat monitort zijn echter niet alles 
wat geregeld moet zijn. Cruciaal zijn de mensen. Zij moeten weten 
hoe zij de monitoring goed kunnen opzetten en hoe je signalen en de 
(bijbehorende) informatiebehoefte analyseert en interpreteert. Een 
gedegen opleiding als omgevingsanalist en een scherpe taakomschrij-
ving zijn nodig om de juiste aandacht te hebben voor signalen op so-
ciale media. Hierdoor kunnen zij inschatten wat er kan gebeuren op 
sociale media, en welke signalen een trigger zijn om tot actie over te 
gaan. Zij weten ook welke interne en externe partners zijn te betrek-

                                                        
27 Duin, M. van; Tops, P. e.a. (2012) Lessen in crisisbeheersing. Dilemma’s uit het schiet-
drama in Alphen aan den Rijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 
28 Coosto is leverancier van webcare en monitor tools voor sociale media waaronder Face-
book, Twitter, Hyves, Blogs, en Forums. 
29 Twitcident is een tool die Twitterberichten lokaliseert en vervolgens de meest betrouwbare 
en relevante berichten slim filtert en weergeeft. Dit levert snel een beeld op van de omgeving 
van het incident en de beleving en informatiebehoefte van burgers. 
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ken. Die de inhoud kunnen leveren om te voorzien in de informatie-
behoefte. 
Let wel: de monitoring van sociale media moet niet alleen rondom 
geplande gebeurtenissen en incidenten plaatsvinden, maar dient ook 
dagelijks te gebeuren. Routine is belangrijk. Zorg dat je de monitoring 
van sociale media vooraf hebt ingericht en afspraken hebt over hoe de 
monitoring is ingericht. Dit is van belang in de dagelijkse situaties, 
maar zeker in tijden van crisis. Zorg dat dit is opgenomen in een visie 
en strategie. Zorg dat sociale media monitoring routine wordt. Hier-
van heb je veel profijt als het mis gaat, maar ook om het luisteren te 
kunnen analyseren en te zien wat er gebeurt op sociale media. 
 
Produceren: van procesinformatie tot gevalideerde informatie  
De tweede activiteit in het gebruik van sociale media is het plaatsen 
van informatie (produceren). Een belangrijk vraagstuk tijdens een 
crisis is het dilemma tussen snelheid en betrouwbaarheid? Snelheid 
kan soms de zorgvuldigheid aantasten. Het is daarom belangrijk om 
vooraf heldere afspraken te maken over de wijze waarop Twitter (en 
andere sociale media) worden ingezet voor de crisiscommunicatie.30  
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor 
betrouwbare en geverifieerde informatie. Het dilemma is dus in elk 
geval te beslechten door altijd te kiezen voor betrouwbaarheid, ook al 
betekent dit dat het enige tijd kan duren voordat uitsluitsel kan wor-
den gegeven. Afhankelijk van de situatie kan geverifieerde informatie 
immers soms lang op zich laten wachten. Procesinformatie is daarom 
van groot belang. De snelheid van informeren kan er niet mee worden 
beïnvloed, maar door informatie en inzicht te geven in het proces en 
de reden waarom er nog geen nadere informatie is, neem je wel on-
duidelijkheid weg. Voor de inhoud van de processen is de communi-
catie afhankelijk van de input door andere organisaties. Dus ook hier 
zijn de afspraken weer van belang. Zorg dat je afspraken hebt gemaakt 
en weet waar je die informatie kunt vinden. 
 
Reageren: validatie als norm 
Sociale media zijn media waardoor interactieve communiceren moge-
lijk is. Dit betekent niet alleen berichten plaatsen (produceren), maar 
ook reageren op berichten. Naast het geven van feitelijke- en procesin-
formatie is het noodzakelijk om geruchten te ontzenuwen en mogelij-
ke reacties op deze geruchten te voorkomen. Actie en reactie: wat wil-
len mensen of media weten? Welke vragen hebben ze? Welke klachten 
uitten ze op sociale media? Luisteren naar berichtgeving op sociale 

                                                        
30 Zie ook: Bos, J.G.H. en Verberne, E.M.M. (2012). GRIP 3 Ouwerkerkse Kreek. Lessen uit 
de aanpak 
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media vormt daarbij de basis: welke “feiten” en geruchten zijn be-
kend, en waar is het nodig deze te controleren en de werkelijke feiten 
te communiceren of te voorzien van procesinformatie? Er is daarom 
veel nadruk nodig voor een van de moeilijkste vraagstukken binnen de 
sociale media: Wat is waar en wat niet? En hoe kom je daar dan ach-
ter? Met daaraan gekoppeld: hoe herstel je dan onwaarheden en ge-
ruchten? Het is zeer belangrijk om meer in te zetten op de validering 
van berichten. Maar hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van een 
bericht? Wat zegt de bio (biografie) van de Twittergebruiker of het 
tijdstip van plaatsen van een bericht over de betrouwbaarheid ervan? 
In welke context is het bericht geplaatst; is het wellicht grappig be-
doeld? Al met al kost het valideren van informatie tijd. De mogelijkhe-
den om feiten te kunnen bevestigen of geruchten te kunnen ontkrach-
ten zijn nog beperkt.31 Er komt meer druk op het proces communica-
tie als de geruchten sneller en breder gaan circuleren op de sociale 
media. Voor het valideren van informatie heb je als communicatie 
informatie en duiding nodig. Die inhoud komt soms bij andere partij-
en vandaan dan bij de communicatieafdeling. Zorg dat je weet waar je 
die informatie kunt halen en/of vinden. Weet wie betrouwbare bron-
nen zijn, zodat je je inzicht hebt in de rollen, taken en verantwoorde-
lijkheden van de organisaties die betrokken zijn bij de crisisorganisa-
tie.  
 
Interacteren: de buitenwereld weet meer dan wij  
Bij sociale media gaat het uiteindelijk vooral om het in gesprek gaan 
met elkaar: de conversatie. Dit heet interacteren. Informatie vanuit de 
omgeving helpt bij het identificeren van de informatiebehoefte en 
vragen die spelen. Maar het kan ook input zijn voor vragen vanuit de 
crisisorganisatie die leven. Maar het credo luidt: altijd de informatie 
checken/verifiëren alvorens deze te gebruiken. Informatie brengen 
(produceren, reageren en interacteren) en informatie halen (luisteren 
en interacteren) zijn als activiteiten niet los van elkaar te zien.  
 
Tot slot: met elkaar! 
De basis van de sociale media activiteiten, luisteren, kan niet door de 
communicatie van één organisatie alleen worden gedaan. Daarnaast is 
zowel intern als extern duidelijkheid nodig bij alle betrokkenen bij het 
incident: wie doet wat en wie informeert wie? Eenstemmigheid van de 
betrokken partijen naar buiten en voldoende voorbereiding op deze 
externe communicatie leveren veel winst op.32 Het is aan te bevelen 
                                                        
31 Crisisplan (2011). Praktijkervaringen en lessen crisiscommunicatie tijdens en na de brand 
bij Chemie-Pack. In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 
32 Duin, M. van; Tops, P. e.a. (2012) Lessen in crisisbeheersing. Dilemma’s uit het schiet-
drama in Alphen aan den Rijn. Den Haag: Boom Lemma uitgevers. 
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om met de communicatieafdelingen van alle partners gezamenlijk te 
monitoren; en dit niet alleen afhankelijk te laten zijn van één partij.  
Naast monitoring mag er net zo min onduidelijkheid zijn over de 
vraag wie de woordvoering doet over het incident. Bijvoorbeeld als 
zowel de politie als de gemeente communiceert via Twitter, is het al 
ingewikkeld genoeg voor de buitenwereld. Stel dat daarbij de gemeen-
te ook nog verwijst naar het Openbaar Ministerie, dan wordt het nog 
ingewikkelder. Zeker als het Openbaar Ministerie niet op sociale me-
dia communiceert met betrekking tot het incident. Laat dan ook nog 
verwijzen naar de woordvoerder van de brandweer en het complexe 
plaatje qua woordvoering is compleet. Kortom: om met een eenduidi-
ge boodschap naar buiten te komen is afstemming cruciaal, zowel 
intern als met de betrokken (externe) partners.  
 
Alle betrokkenen moeten met één mond spreken waarbij duidelijk is 
wie welke boodschap via welk communicatiekanaal communiceert. De 
andere partijen hebben richting de voor de communicatie verant-
woordelijke partij(en) een belangrijke ondersteunende rol om een 
bijdrage te leveren aan deze boodschap. Ook deze afstemming kost de 
nodige tijd, maar dat betekent niet dat je niets kunt zeggen! Tot het 
moment dat de informatie 100% gevalideerd is, kan je communiceren 
wat je al wel weet en dus ook wat je nog niet weet en waarom hier nog 
niets over te zeggen is. De partij die de woordvoering doet, kan maar 
een ding doen totdat alle partijen de juiste informatie hebben aangele-
verd om een inhoudelijke boodschap te valideren, procesinformatie 
communiceren! En met de snelheid van de berichtgeving op sociale 
media, zal het ook vaker nodig zijn om procesinformatie te communi-
ceren!  
 
 

Roy Johannink is Senior adviseur Beleid 
en Onderzoek bij VDMMP 
 
Iedereen kan bijdragen aan een veilige 
samenleving, van burgemeester tot burger, 
maar niet iedereen weet hoe. Als gedreven 
senior adviseur Beleid en Onderzoek met 
expertise op maatschappelijke veiligheids-
vraagstukken en crisisbeheersing lever ik 
daar graag mijn bijdrage aan; door brede 
inhoudelijke kennis van (integrale) veilig-
heid en crisisbeheersing te koppelen aan 
een praktische en resultaatgerichte aan-

pak. Mijn eigen ervaring is ruim en breed: van adviseren van politie, 
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justitie, gemeenten en gemeentelijke diensten, uitvoeren van onder-
zoeken, tot aan coördineren van projecten, organiseren van audits en 
ontwikkelen van handreikingen. Tevens geef ik workshops en presen-
taties over sociale media, crisisbeheersing, crisiscommunicatie en 
burgerparticipatie (2.0). Mijn communicatie wordt omschreven als 
helder en direct. Een collegiale en flexibele opstelling en het verzetten 
van veel werk in weinig tijd kenmerken mij. 
 
Twitter: @Hemmelhoes 
 

Eveline Heijna is Senior communicatie-
adviseur bij VDMMP 
 
Als communicatieadviseur draag ik graag 
bij aan de maatschappij en aan die dingen 
die er toe doen en mensen raken. Veilig-
heid is een onderwerp waar iedereen elke 
dag mee in 
aanraking komt en het is een onderwerp 
waar iedereen ook een mening over heeft. 
Dat maakt het ook tot een uitdaging voor 
communicatie. De afgelopen jaren heb ik 
mij gespecialiseerd in het communiceren 

op het gebied van Openbare orde & Veiligheid en Risico- & Crisis-
communicatie. Vooral het adviseren in een politiek-bestuurlijke om-
geving met publieke en semipublieke partijen heb ik in de vingers, net 
als het maken van snelle analyses en flexibel schakelen bij nieuwe 
informatie. Ik heb ruime ervaring met de uitvoering van communica-
tie binnen projecten. Persvoorlichting en woordvoering zijn mij niet 
vreemd, zowel tijdens crises als wanneer het gaat om toelichting van 
beleid. 
 
Twitter: @Eefje070 
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Adviesbureau VDMMP 
VDMMP adviseert, versterkt en traint organisaties die werkzaam zijn 
in het domein van openbare orde en veiligheid. Specialismen zijn 
communicatie, beleid & onderzoek en sociale media. Wij adviseren 
over de mogelijkheden van het gebruik van sociale media en het 
vormgeven van richtlijnen en beleid voor organisaties. Dit doen we 
onder andere op het gebied van evenementenveiligheid, burgerparti-
cipatie, risico- en crisiscommunicatie: hoe kun je sociale media hier-
voor inzetten? Daarnaast geven wij presentaties, workshops, trainin-
gen en webinars over sociale media in relatie tot het veiligheidsdo-
mein en verzorgen we voor organisaties quickscans sociale media om 
de stand van zaken rond het gebruik van sociale media door de mede-
werkers in kaart te brengen.  
 
Wilt u meer weten over hoe VDMMP u van dienst kan zijn, neem dan 
gerust contact op via info@vdmmp.nl, of stuur een Twitterbericht aan 
@vdmmp. Meer informatie is te vinden op de website: 
www.vdmmp.nl 
 
Dit hoofdstuk is mede tot stand gekomen op basis van blogs op 
www.vdmmp.nl en het onderzoek ‘Sociale media: factor van invloed 
op onrustsituaties? Politiekunde 52 van het Programma Politie en 
Wetenschap. 
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Sociale media in de nazorgfase: doen of laten? 
Door: Ina Strating 
 
Wat is er in 60 jaar tijd veel veranderd. In het jaar van de 
Watersnoodramp (1953) en de nazorg-jaren daarna bestond internet 
niet. Er was nauwelijks televisie. Communicatie over (de nazorgfase 
van) de ramp in Zeeland verliep veelal via radio en drukwerk. 
Hieronder bijvoorbeelde een foto van de voorpagina van ‘De Spiegel’ 
begin maart 1953, met als ondertitel: ‘Vier weken na de ramp: erger 
dan we dachten’. Wat een verschil met nu, #hetis2013. 
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Historie 
De foto hiernaast gebruik ik vaak bij presentaties. Het geeft histori-
sche waarde aan crisis- en nazorgcommunicatie. Vier weken na de 
ramp een totaalbeeld ervaren: dat kunnen wij ons anno 2013 niet meer 
voorstellen. Netcentrisch werken, de sociale media, burgerjournalis-
tiek: wat is er veel veranderd sinds die tijd. 
 
Twitter is momenteel hét communicatie- en monitorinstrument in de 
crisiscommunicatie. Elders in dit boek staat hier meer over vermeld. 
Maar hoe zit het eigenlijk met communicatie in de Nazorgfase? Helpt 
het getroffenen als (overheids)instellingen sociale media inzetten voor 
getroffenenzorg? Of moeten ze dat juist niet doen? Of organiseren 
getroffenen zich tegenwoordig zelf, en dwingen zij instanties zich 
naar hun wensen te voegen? 
 
Massacommunicatie vs. Persoonlijk contact 
Crisiscommunicatie is veelal massacommunicatie. Als de sirenes 
zwijgen is de crisis ook voorbij. 
 
Maar dan begint het pas voor de getroffenen en directbetrokkenen. 
Medeleven tonen, afschuw uiten, verdriet delen van anderen voor deze 
betrokkenen zien we tegenwoordig al veel op de sociale media. Geza-
menlijk online rouwen is een opkomend fenomeen.  
Denk alleen maar aan de periode rondom de zoektocht naar de #ver-
mistebroertjes uit Zeist. 
 
Dergelijke massale aandacht van niet directbetrokkenen en media ebt 
echter ook weer snel weg. Informatie, het regelen van praktische za-
ken en persoonlijke aandacht zijn cruciaal voor getroffenen om hun 
leven weer zelfstandig op de rit te krijgen. Hiervoor is geen massa-
communicatie nodig, maar persoonlijk contact.  
 
‘Doen of nalaten?’ 
Er is bij getroffenenzorg sprake van twee oeroude vragen. Deze basis-
vragen zijn, net als in 1953 rondom de Watersnoodramp: 
 
‘Wat moeten we doen?  
En wat moeten we nalaten voor mensen die erge dingen meemaken?”.  
(Bron: Peter van der Velden, hoogleraar psychosociale zorg na ram-
pen) 
 
Met de inzet van sociale media bij crisiscommunicatie heeft het veld 
van de crisisbeheersing in Nederland inmiddels enkele jaren ervaring 
opgedaan. Snelle informatievoorziening is noodzakelijk om zelfred-
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zaamheid van inwoners te bevorderen (“geïnformeerd wachten geeft 
minder stress”).  
 
Hulpdiensten en (overheids)instanties maken nog steeds verbetersla-
gen, en dat is mooi. De tijdgeest dwingt hen daar ook toe: mensen 
willen zichzelf en hun naasten zo snel mogelijk informeren en (indien 
nodig) in veiligheid brengen. 
 
Wat betreft inzet van sociale media in de Nazorgfase moeten wij in 
Nederland nog naar het buitenland kijken. Bij grote (natuur)rampen 
in bv Australië en USA worden volop Facebook, Twitter, YouTube en 
andere kanalen ingezet. Reacties hierop zijn hoopgevend voor de toe-
komst. 
 
Om te weten hoe iets ontvangen wordt, moet eerst ervaring worden 
opgedaan. In Nederland krijgen wij daar (gelukkig) niet vaak de kans 
toe. 
 
Be prepared 
Toch denk ik dat het goed is dat de overheid zich meer gaat bezighou-
den met dit thema. Zeker gezien het snel groeiend gebruik van sociale 
media door alle lagen in de samenleving, jongeren voorop. 
Eén ding is hierbij heel belangrijk: overleg met getroffenen en direct-
betrokkenen van eerdere rampen hoe zij de (online) communicatie 
hebben ervaren. Samenwerken met ervaringsdeskundigen is de beste 
weg om een volgende keer tot een effectieve(re) communicatieaanpak 
te komen. 
 

 
Ina Strating werkt als zelfstandig professi-
onal en dient graag de publieke zaak.  
 
Haar activiteiten zijn gebundeld in haar 
eigen bedrijf: Buro Communicatiezorg. 
 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/inastrating 
Twitter: @Inastrating 
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Koninklijke webcare 
Door: Michael Elbers 
 
Op 28 januari 2013 om 14 uur werd ik gevraagd om een plan te schrij-
ven voor de inzet van sociale media tijdens Koninginnedag. Toen ik na 
dat gesprek weer terug op de afdeling kwam stonden de collega's ge-
zamenlijk bij de televisie. Daar las ik op teletekst de melding: "RVD: 
boodschap koningin om 19 uur". 's Avonds zat ik stipt om 19 uur voor 
de buis en wist ik, toen de koningin haar abdicatie aankondigde, dat 
mijn opdracht een 'iets' andere invulling zou krijgen. 
 
Groter kan niet 
Hoewel Amsterdam veel ervaring heeft met het organiseren van eve-
nementen, was iedereen zich ervan bewust dat dit toch wel één van de 
grootste en meest historische gebeurtenissen zou worden van de laat-
ste decennia. Online is dan één van de vele schakels in het geheel, 
maar we wisten gelijk dat het wel een belangrijke moest zijn. 
 
Ook zonder het rapport Cohen over Haren en andere gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren in het achterhoofd, weten we inmiddels dat het 
om diverse redenen handig is om online media in de gaten te houden. 
Niet in de minste plaats voor crowdcontrol. 
 
Vanaf het begin stonden we in nauw contact met de politie. Het was 
belangrijk om gelijk goede afspraken te maken. Wat doen wij en wat 
doen zij? Wij gaan overduidelijk niet over de handhaving van de orde, 
maar hebben wel een belangrijke signaal- en dienstverleningsfunctie. 
Door de liaison van de politie die aan het team werd toegevoegd, wa-
ren de lijnen kort en konden we snel schakelen. 
 
De werkwijze 
Uiteraard kon ik dit grote evenement niet alleen aan. Daarom ben ik 
eerst in mijn eigen netwerk mensen gaan benaderen en later ook via 
een algemene mail binnen de gemeente op zoek gegaan naar collega’s 
die wilden helpen. Uiteindelijk bestond het webcareteam uit 14 colle-
ga's - afkomstig van verschillende stadsdelen en diensten aangevuld 
met liaisons van politie en defensie. We draaiden in ploegendienst van 
29 augustus 12.00 uur tot en met 1 mei 10.00 uur. 
 
Tot dan toe had ik via gratis tools (onder andere Hootsuite en Tweet-
deck) de online berichtgeving rondom Koninginnedag gevolgd. Omdat 
we zoveel mogelijk media wilden volgen en ook met een groter team 
waren, was het noodzakelijk om dit met een professionele tool te 
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doen. De gratis tools zijn dan toch echt te beperkt in wat ze kunnen. 
Deze hebben we uiteindelijk twee weken voor de troonswisseling in 
gebruik genomen. 
 
We draaiden steeds drie shifts: vier mensen hadden ochtenddienst, 
vier middagdienst en daarna hadden we nog één iemand die nacht-
dienst draaide. 
 
Hierdoor konden we wel onze werkzaamheden in twee delen splitsen: 
twee mensen waren continu met webcare bezig. Zij beantwoordden 
vragen die gesteld werden, zowel reactief als proactief. Zagen we bij-
voorbeeld dat iemand van plan was om naar Amsterdam te komen 
dan reageerden we door de persoon in kwestie te wijzen op de reisop-
ties. Daarnaast konden we een aantal van onze kernboodschappen 
kwijt. Twee andere collega's waren bezig met de omgevingsanalyses: 
wat gebeurt er online, wat is de sfeer, wat zijn populaire bestemmin-
gen etc. Tegelijkertijd monitorden de persvoorlichters wat er in de 
pers geschreven werd. Hun analyse werd samengevoegd met de onze. 
Elk uur werd een dergelijke omgevingsanalyse gemaakt. Deze werd 
structureel besproken in 'de bunker' tijdens het centrale overleg met 
alle betrokken partijen van gemeente, politie brandweer en andere 
partners. 
 
De meeste vragen die direct aan ons gesteld werden, konden we ook 
direct beantwoorden. Er waren slechts enkele vragen die ik eerst 
checkte bij de woordvoerder voordat ik ze kon beantwoorden. Ook 
hierbij had de liaison van de politie een belangrijke rol. Er waren na-
melijk nog best veel zaken waar wij als gemeente geen rol in speelden. 
Deze konden direct worden doorgespeeld naar de politie. 
 
De meerwaarde 
De meerwaarde van het monitoren bleek al voor het grote feest. De 
organisatie had bedacht om 150.000 ballonnen op te laten ter afslui-
ting van de koningsvaart. Online zag ik hier verzet tegen ontstaan 
vooral gevoed door de Amsterdamse Partij van de Dieren. Op onze 
Facebookpagina en via Twitter kregen we veel berichten binnen met 
de strekking: "Die ballonnen zijn toch niet milieu- en diervriendelijk? 
Niet doen Amsterdam!" Zelfs de mailbox van de burgemeester werd 
bestookt met oproepen om af te zien van de ballonnen.  
 
Hoewel de organisatie wel degelijk over het milieuaspect had nage-
dacht, bleek het verzet online steeds meer te groeien. Er kwam een 
Facebookpagina die opriep tot een demonstratie bij het stadhuis, op 
petities.nl werd een petitie gestart en experts deden online uitspraken 
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over de, volgens de gemeente, milieuvriendelijke ballonnen. De bur-
gemeester werd hiervan op de hoogte gebracht en de volgende dag 
werd besloten om de ballonnen toch niet op te laten. 
 
Zonder online monitoring hadden we dit verzet niet ontdekt en had-
den we wellicht in een later stadium grote kritiek kunnen krijgen van 
milieu- en dierenactivisten. 
 
Even schrikken 
Uiteraard leer je ook van een dergelijk traject. Zo bleek op de grote dag 
dat er een limiet zit aan het aantal tweets dat je kunt versturen. Twitter 
wil geen gegevens verstrekken over wat de limiet is, maar feit is dat 
ons account van het ene op het andere moment geblokkeerd was. En 
dat terwijl wij lekker aan het reageren waren op zowat elke tweet van 
mensen die naar Amsterdam kwamen!  
 
Gelukkig waren we er snel achter dat dit door de limiet kwam. Maar 
het was wel even schrikken. Zonder waarschuwing konden we opeens 
geen tweet meer sturen! Na anderhalf uur werkte alles gelukkig weer. 
Daarna zijn we maar iets rustiger gaan tweeten. 
 
Het leerde ons wel dat een reserveaccount in dit soort gevallen geen 
overbodige luxe is. Van andere grote organisaties hoorde ik zelfs dat ze 
meerdere reserveaccounts hebben. Dus hebben we meteen een back-
up account aangemaakt. Hierbij bleken we ook nog eens in de gaten 
gehouden te worden, want toen wij de naam van ons reserveaccount 
wilden aanmaken bleek deze enkele minuten daarvoor al geclaimd! 
 
De belangrijkste tips 
Dit zijn mijn belangrijkste tips, die eigenlijk voor elk, groot of klein, 
evenement gelden: 
 
1. Accounts op orde 
Zorg dat je accounts op orde zijn. Heb dus, bijvoorbeeld, ook een re-
serveaccount. Zorg dat ze allemaal dezelfde uitstraling hebben en 
duidelijk van jou(w gemeente) zijn. Zorg er ook voor dat je goede 
passwords hebt. Zeker bij evenementen zijn hackers nog wel eens 
geneigd om te proberen in je account in te breken. 
 
2. Zorg voor een goed team 
Zorg dat je op tijd begint met het samenstellen van een goed team. 
Zorg dat je hierbij ook mensen hebt die het intrinsiek leuk vinden. 
Mensen moeten er echt voor open staan en liefst ook al wat ervaring 
met sociale media. 
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3. Maak goede afspraken 
Maak duidelijke afspraken wie wat doet. Zowel binnen je eigen team, 
maar ook met (externe) partijen. 
 
4. Zorg voor een professionele tool 
Webcare zonder goede tool kan niet meer. Gratis tools zijn te beperkt. 
Het volgen van tweets kan nog wel, maar het verfijnen en gebruiken 
van informatie kan niet met deze tools. Ook de verantwoording ach-
teraf is geborgd in een professionele tool.  
 
Bijkomend voordeel van een goede (Nederlandse) tool is dat je snel 
kunt schakelen met de leverancier. Bijvoorbeeld als je iets mist, dan 
kan er snel contact zijn om snel iets toe te voegen als dat nodig is. 
Nadeel van een Nederlandse tool is weer dat deze zich beperken tot 
Nederland. Voor internationale evenementen is een internationale tool 
eigenlijk weer handiger. Daar zitten ook weer extra kosten aan vast. 
 
5. Neem de rest van de organisatie mee 
Je kunt wel een goed team hebben, maar zorg dat je de rest van de 
organisatie ook meeneemt. In de tool die wij hebben gebruikt, zat 
bijvoorbeeld een functionaliteit om de belangrijkste tweets en andere 
berichten op een tv te laten zien. Zo kregen ook de collega's die niet in 
het webcareteam zaten mee wat er online speelde. 
 
Groot feest 
Al met al was het een groot feest en een grote eer om dit mee te ma-
ken. Uiteraard zorgt het samenwerken aan dit bijzondere evenement 
al voor een bijzondere sfeer, maar het was uiteindelijk natuurlijk ook 
een hele mooie dag. 
 
Onze laatste tweet was rond 01.00 uur; over de schoonmakers die 
gingen beginnen met schoonmaken. Dit was voor mij het teken om 
een drankje te drinken op deze geslaagde dag!
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Michael Elbers is adviseur nieuwe media 
bij het Medialab van het Amsterdams 
Bureau voor Communicatie van de Ge-
meente Amsterdam. Hij was als project-
leider verantwoordelijk voor de inzet van 
sociale media ten tijde van de troonswisse-
ling. 
 
Twitter: @michaelelbers 
LinkedIn: 
nl.linkedin.com/in/michaelelbers 
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De open data hobby voorbij 
Door: Paul Suijkerbuijk 
 
Gek van kippen en eieren!! 
Het is niet anders, ook met open data is de kip ei situatie meer dan 
ooit aanwezig, hoewel ik vermoed dat de onzekerheidsrelatie van Hei-
senberg ook een duit in het zakje doet. Omwille van de leesbaarheid 
van dit hoofdstuk zal ik daar niet verder op in gaan. Zeker ook niet 
omdat open data misschien wel het minst technische onderwerp is 
waar we het de komende tijd over moeten hebben, hoewel het woord 
DATA anders doet vermoeden. Open data gaat over OPEN, een trans-
parante houding en het besef dat alles wat de overheid doet ten dienste 
van de maatschappij staat.  
 
Overheden willen over het algemeen heel graag data open maken, een 
vraag die daarbij wel steeds opkomt, met welk nut? en de potentiële 
gebruikers van open data weten niet dat de overheid data voor herge-
bruik beschikbaar heeft, en áls ze het weten dan is datgene waar ze nu 
net mee aan de slag willen er niet bij. Zo wordt er voorlopig nog wel 
even om elkaar heen gedraaid. 
 
Open data voor de overheid 
Binnen overheidsorganisaties is openbaar tenzij een steeds belangrij-
ker uitgangspunt. Met het aanbieden van het visie- en actieplan open 
overheid op 27 september 2013 door het kabinet aan de tweede kamer 
wordt dit standpunt krachtig onderschreven.  
 
Er zijn 3 aanleidingen voor het openen van data: 
 Transparantie 
 Efficiency 
 Hergebruik 
 
Transparantie 
Alles wat er wordt uitgevoerd door de overheid staat in principe ten 
dienste van de maatschappij, de klussen die we als maatschappij zelf 
niet kunnen klaren maar met elkaar moeten organiseren. De overheid 
wordt ook gefinancierd door de maatschappij waarbij het niet meer 
dan logisch is dat alle informatie die daarbij gebruikt wordt ook wordt 
gedeeld met de maatschappij, tenzij dit natuurlijk een individu aan-
gaat, dan is deze informatie alleen voor dit individu bestemd en heb-
ben we afgesproken met elkaar dat dit niet wordt gedeeld. Bij transpa-
rantie is juist bescherming van privacy een van de belangrijkste aspec-
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ten. Openheid by design, Privacy by design. Een mooie aanleiding om 
data openbaar te maken! 
 
Efficiency 
Open data leidt tot een efficiënter hergebruik van overheidsinformatie 
door overheden zelf, hoewel deze stelling komende tijd in de praktijk 
nog verder onderbouwt zal worden zien we nu al dat data van de over-
heid voor andere overheden van groot belang is. Veel van deze dat 
uitwisseling gebeurt nu op basis van individuele afspraken tussen 
organisaties. Deze uitwisseling zal eenvoudiger en breder worden op 
het moment dat er meer data als open data beschikbaar komt. Een 
mooie aanleiding om data openbaar te maken! 
 
Hergebruik 
Commercieel hergebruik van open data wordt het meest genoemd als 
aanleiding voor het openen van data, zo geeft Eurocommissaris Kroes 
een geëxtrapoleerde berekening van 140 miljard Euro op jaarbasis 
voor de Europese lidstaten. In de praktijk moet dit nog groeien, voor-
beelden van commercieel hergebruik zijn omgevingsalert, buienradar 
en 10.000 scholen. Een mooie aanleiding om data openbaar te maken! 
 
Tips & Tricks 
Hoewel bovenstaande aanleidingen voor de overheid om met open 
data aan de slag te gaan een goede leidraad geven is het wel handig 
om met concrete stappen aan de slag te kunnen. Daarom een aantal 
Tips & Tricks. 
 
Zorg voor politiek draagvlak 
Een groot aantal overheidsorganisaties, waaronder gemeenten hebben 
in de gemeenteraad een besluit genomen omtrent open data, onlangs 
is door de gemeente Rotterdam op 26 september 2013 ook weer een 
belangrijke stap gezet. Maak van deze besluiten gebruik, kopieer de 
uitgangspunten zorg ervoor dat de politiek achter het openen van data 
gaat staan. 
 
Communiceer, communiceer, communiceer 
Open data gebeurt niet vanzelf, hiervoor moet het onderwerp gaan 
leven binnen de organisatie. En dan zal duidelijk worden dat heel veel 
al wel kan binnen de bestaande kaders. Maak hier gebruik van, maar 
dat moet de organisatie wel weten! 
 
Publiceer laaghangend fruit 
Met data van de overheid kunnen nu al veel mensen aan de slag, het 
gaat dan om Excel of CSV bestanden die tegen lage kosten op de web-
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site van de overheidsorganisatie geplaatst kunnen worden, het is he-
lemaal niet nodig om met een "open data store" te beginnen, klein 
beginnen kan ook heel goed. 
 
Benut de kansen 
Pak open data op als onderdeel van een project of proces. Hierdoor 
wordt open data direct bruikbaar voor de maatschappij. Dit geeft de 
mogelijkheid voor de maatschappij om een deel van de oplossing te 
bieden waardoor de overheid zelf wellicht minder hoeft te doen. Als de 
data wordt geopend als onderdeel van het project zijn de kosten vaak 
nihil. 
 
De WOB is een zegen 
Vaak wordt de WOB gezien als iets lastigs wat veel werk oplevert, het 
is echter een prachtig middel voor de maatschappij om een vraag te 
stellen aan de overheid. Benut deze vragen dan ook, je kun er vanuit 
gaan dat wanneer er via een WOB procedure om informatie wordt 
gevraagd dat deze informatie wordt hergebruikt. Maak daar gebruik 
van door de data indien de informatie dat toelaat dan ook gelijk be-
schikbaar te stellen als open data. 
 
Open data voor werkgelegenheid 
Stimuleer het hergebruik van data binnen de eigen gemeentegrenzen. 
Er zijn veel ondernemers actief binnen de eigen gemeente die prima 
op basis van overheids data aan de slag kunnen om bedrijvigheid te 
ontwikkelen. Stel deze data beschikbaar en verzorg een platform voor 
dialoog met deze hergebruikers. 
 
Datamakelaar 
In de maatschappij wordt gezocht naar oplossingen, voor een deel van 
die oplossingen kan data van de overheid helpen. Gebleken is echter 
dat de maatschappij zich helemaal niet bewust is van deze data en 
daar op geen enkele manier rekening mee houdt bij het maken van 
oplossingen. Uit gesprekken met partijen die werken aan oplossingen 
blijkt dan opeens dat ze hartstikke veel belangstelling hebben voor de 
data die er is, of graag data die nog niet open is willen gebruiken. Om 
deze oplossers goed te kunnen helpen kan een data makelaar helpen. 
Een gesprekspersoon binnen een overheidsorganisatie die kan helpen 
met het aangeven welke data er eventueel is, maar ook met andere 
vragen over bijvoorbeeld financiering, plannen, subsidies en oplossin-
gen die voor de eigen overheidsorganisatie nuttig zijn. 
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Openingstactiek 
Als het uitgangspunt “openbaar tenzij” is geadopteerd, dan is nog niet 
alles direct openbaar. Er moet een tactiek worden bedacht om de data 
te openen. Een goede vorm hiervoor is het opstellen van een lijst. Een 
lijst met te openen data, maar wel een lijst waarvan ook duidelijk is 
wat de kosten van het openen zijn. Dan kan dit begroot worden en een 
plek in tijd krijgen. Voor de buitenwereld is dan ook direct duidelijk 
welke data "in de pijplijn" zit en kan worden geanticipeerd op het 
beschikbaar komen van deze data. 
 
Maatschappelijk aanbesteden 
Maatschappelijk aanbesteden is een vergaande manier om burgers en 
maatschappelijke partners bij beleid en uitvoering te betrekken. Bij 
maatschappelijk aanbesteden verschuift het eigenaarschap van de 
opdrachtgever – vaak de overheid – naar de samenleving. Door be-
trokkenheid van de samenleving – burgers, bedrijven, maatschappelij-
ke partners – komt de menselijke maat weer in beeld, waarin mensen 
zich meer herkennen dan in de vaak grote onpersoonlijke instituties. 
Open data helpt bij maatschappelijk aanbesteden om een goed beeld 
te krijgen van waar de overheid zich op richt en welke oplossingen 
geboden kunnen worden. 
 
Open data voor de Maatschappij 
Met open data kunnen prima oplossingen worden gemaakt. Er kun-
nen een aantal soorten oplossingen worden onderscheiden die ieder 
ook weer een ander soort data nodig hebben. 
 
 Maatschappelijke oplossingen 
 Commerciële oplossingen 
 Journalistiek 
 
Natuurlijk is deze 3-deling niet volledig, er kunnen altijd andere aan-
leidingen voor oplossingen zijn, maar met deze stappen kunnen alvast 
een aantal vormen van "behoefte" worden onderscheiden. 
 
Maatschappelijke oplossingen 
Dit zijn oplossingen waar het hebben van een business case niet direct 
voorop staat, maar waar meer gekeken wordt hoe gemeenschappelijke 
voorzieningen kunnen worden ingericht. Dat hebben we het bijvoor-
beeld over het anders organiseren van een zorgvoorziening, het orga-
niseren van buurtactiviteiten, het in stand houden van cultureel erf-
goed en dergelijke. Dit zijn trajecten waarbij het ook vaak past om een 
maatschappelijk aanbestedingstraject in gang te zetten. 
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Commerciële oplossingen 
Hierbij is het maken van een oplossing met een terugverdienmodel de 
aanleiding om te starten, de vraag vanuit de markt staat voorop en er 
is een exploitatiemodel. Traditioneel worden veel open data oplossin-
gen gemaakt vanuit een technisch perspectief waarbij de techniek 
voorop staat en de exploitatie niet aan de orde komt. Levensvatbaar-
heid op de lange termijn is dan vaak lastig. 
 
Journalistiek 
De dynamiek van journalistiek is weer anders, journalisten werken in 
de actualiteit, dat betekent dat zodra een nieuwsitem actueel is de 
bijbehorende data ook direct beschikbaar moet zijn. Dan past het niet 
om uitgebreid aan de slag te gaan om de data die een overheidsorgani-
satie zou kunnen bieden eerst te controleren op kwaliteit, in formaat 
aan te passen en dergelijke. Dat kost dan te veel tijd. Journalistiek is 
gebaat bij snel beschikbare data of, liefst data die al open is. 
 
Tips & Tricks 
Ook voor marktpartijen gelden Tips & Tricks 
 
Maatschappelijk vraagstuk als startpunt 
Bij het werken met open data is het niet de techniek die de uitdaging 
oplevert maar de oplossing die geboden wordt. Wat los je op? En als 
het een vraagstuk is met een commerciële doelstelling, bedenk dan 
toch goed van te voren hoe de oplossing ooit tot een terugverdienmo-
del gaat leiden. 
 
Stel vragen aan de overheid 
Vraag de overheid om data, maar ook om achterliggende informatie. 
Vaak zijn er binnen de overheid al hele goede ideeën over wat er met 
data kan gebeuren. Gebruik die ideeën voor de eigen oplossing. Maar 
ook informatie over vergunningen, subsidies en andere vormen van 
samenwerking kunnen vaak beantwoord worden. Ga de samenwer-
king aan. Ook via data.overheid.nl kunnen vragen worden gesteld. In 
een aantal gevallen is het dan mogelijk om data beschikbaar te krijgen, 
of om met de goede organisatie in contact te komen die de data kan 
leveren. 
 
Conclusie 
Wellicht lijkt open data een technisch thema, maar je zal zien dat 
open data veel meer gaat over een inhoudelijke systeem verandering, 
een systeem verandering die noodzakelijk is voor overheid en maat-
schappij om de aansluiting bij elkaar weer opnieuw te vinden.
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Data: brandstof van de stad van de 21ste eeuw 
Door: Ger Baron en Carlien Roodink 
 
Data gedreven City-Sciences vieren hoogtij. Tal van toonaangevende 
instituten, zoals het ETH in Zurich, en het MIT in Boston werken aan 
oplossingen voor stedelijke vraagstukken waarbij het gebruik van data 
een centrale plaats inneemt. Maar ook dichterbij, in steden als Delft 
en Amsterdam, zijn grote onderzoeksgroepen bezig met deze zogehe-
ten wetenschap van de stad. Een wetenschap die niet meer wordt ge-
domineerd door planologen, sociaal geografen, stedenbouwkundigen 
en architecten, maar waar steeds meer plaats is voor bijvoorbeeld IT-
ers, gedragswetenschappers en econometristen. En dat is belangrijk, 
want zoals Maslow al zei: Als een hamer het enige gereedschap is 
waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te 
zien. 
 
Door de grensverleggende multidisciplinaire samenwerking verandert 
het beeld dat de wetenschap zich vormt van de stad, de manier waarop 
wordt omgegaan met stedelijke vraagstukken en uiteindelijk ook de 
wijze waarop de stad bestuurd wordt. In dit hoofdstuk een inzicht in 
de uitdagingen die we met data het hoofd kunnen bieden. Inzicht 
vooral ook in de kansen die de inzet van data geeft om de leefbaarheid 
te verhogen.  
 
Er wordt veel gesproken over data de afgelopen jaren en het belang 
daarvan. Doordat data niet tastbaar of zichtbaar zijn, is het vaak moei-
lijke uit te leggen waarom ze zo belangrijk zijn. Maar ze zijn het wel 
degelijk. Een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden om 
stedelijke uitdagingen te lijf te gaan met behulp van data is te vinden 
op het terrein van mobiliteit en vervoer. Een auto is niet langer een 
stuk blik, een carrosserie met een motorblok voorzien van een kente-
ken, waarbij de kentekenregistratie vooral dienst doet als middel om 
motorrijtuigenbelasting te innen. Of om bestuurders van auto’s op te 
sporen en te beboeten in het geval van geconstateerde overtredingen. 
De auto met zijn scanbare nummerplaat en GPS is vooral een instru-
ment geworden dat wetenschappers en beleidsmakers inzicht kan 
geven waar, wanneer en met welke snelheid bewoners en bezoekers 
zich in de stad voortbewegen. En met welk type auto dit gebeurd, wat 
weer informatie oplevert over gewicht en uitstoot van gassen. Om dit 
allemaal te meten worden camera’s, magnetische lussen en lasers 
gebruikt die op tienduizenden punten in Nederland zijn opgesteld.  
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Dit levert informatie op die van onschatbare waarde is voor degenen 
die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de verschillende ver-
keers- en vervoersmodellen en alle beslissingen die daarop gebaseerd 
worden. Verkeersroutes worden efficiënter bepaald, verkeerslichten 
beter afgesteld en verschillende vervoersmodaliteiten sluiten steeds 
meer op elkaar aan. Uiteindelijk profiteren alle inwoners hiervan: de 
gemeentelijke uitgaven gaan omlaag door betere en efficiëntere be-
sluitvorming terwijl tegelijkertijd de dienstverlening op het terrein van 
mobiliteit verbetert.  
 
Nu is mobiliteit wellicht een al wat uitgekauwd voorbeeld. Minder 
vaak wordt gesproken over iets dat nog veel dichter bij huis ligt: afval-
water. Dat begint thuis in de wc-pot of het afvoerputje en stroomt dan 
via het riool naar een waterzuivering. Wat als bij de waterzuivering 
door middel van sensoren de samenstelling van het afvalwater kan 
worden bepaald? Zouden dan bijvoorbeeld bepaalde ziekten kunnen 
worden voorspeld? Waarschijnlijk wel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een griepepidemie. Je zou ook sensoren in het riool op elke straathoek 
kunnen plaatsen. Of zelf thuis in de wc-pot. De stroom van afvalwater 
wordt hiermee in plaats van een grote kostenpost een datastroom waar 
ontzettend veel informatie uit kan worden afgelezen. En waarde kan 
worden gecreëerd. Ziekten kunnen worden geanalyseerd of worden 
voorspeld. Op stadsniveau of zelfs persoonlijk afhankelijk van de mate 
van geavanceerdheid van sensornetwerken.  
 
Bovengenoemde voorbeelden zijn slecht illustratief en het voorbeeld 
van een sensor in de wc-pot lijkt nog ver weg van de dagelijkse prak-
tijk. Maar er zijn inmiddels talloze databronnen en -stromen in de 
stad van de 21ste eeuw die wel degelijk realiteit zijn. Denk alleen al aan 
de data die door smartphones (en alle sensoren daarin) worden gege-
nereerd. Werd de mobiele telefoon vooral gebruikt om elkaar te bellen, 
bij de smartphone hebben de belminuten een marginale betekenis en 
is het vooral het dataverkeer en de continue informatiestroom van de 
sensoren in het toestel dat in omvang en relevantie toeneemt.  
 
De smartphone brengt ons op de volgende laag van data: data die ac-
tief worden toegevoegd door mensen, zoals check-in’s, status updates, 
recensies of like’s. Voor deze datavoeging is niet altijd een smartphone 
nodig, thuis inloggen op de PC kan natuurlijk ook. Maar met de 
smartphone op zak neemt de hoeveelheid toegevoegde data exponen-
tieel toe. Vooral daar waar het gaat om de zogenaamde “location based 
data”. Soms zijn deze data eenvoudig te interpreteren, soms is dat iets 
ingewikkelder. Maar door de grote hoeveelheid van door gebruikers 
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gegenereerde data wordt het steeds gemakkelijker én interessanter om 
deze data te gebruiken.  
 
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat veel marketingbedrijven eenvoudig 
trends kunnen volgen op basis van real-time informatie uit sociale 
netwerken. Welke kleur schoenen is populair bij Early Adopters? Wel-
ke accessoires? Door slimme analyses te doen kunnen ook sentimen-
ten met betrekking tot bijvoorbeeld politieke beslissingen worden 
gevolgd. Real Time. Of de populariteit van bedrijven in Nederland. 
Het bedrijf StockFluence voorspelt bijvoorbeeld beurskoersen op basis 
van het gebruik van Twitter.  
 
Voor minder commerciële doelen, zoals zorg of onderwijs, zijn er ook 
talloze mogelijkheden om data te gebruiken om de kwaliteit te verho-
gen. Of het combineren van deze data waarbij gezondsheidsindicato-
ren gecombineerd kunnen worden met leerresultaten. Dat is vast al 
eens gedaan, maar ook zonder daar de resultaten van te kennen is het 
voor te stellen dat daar relevante informatie uit zal komen die het voor 
kinderen gemakkelijker maakt om zichzelf te ontwikkelen.  
 
Dynamisch bestuur 
Welke consequenties heeft het voorgaande voor het bestuur van een 
stad? Zoals in het voorbeeld van mobiliteit en vervoer hierboven al is 
geïllustreerd bieden data driven city sciences mogelijkheden als het 
gaat om kostenefficiëntie en betere dienstverlening. Maar het zal ook 
betekenen dat het stadsbestuur slagvaardiger op kan treden op de 
momenten die er toe doen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden 
die er zijn om crowd management toe te passen op drukke dagen zo-
als Koninginnedag in Amsterdam, nu een groot deel van de bezoekers 
met een smartphone op zak loopt en de in- en uitgaande bewegingen 
van de crowd te monitoren zijn.  
 
Overigens heeft die toegenomen connectiviteit ook een keerzijde en 
leidt het tot situaties met een noodzaak tot snel handelen waar een 
gemiddeld stadsbestuur zich waarschijnlijk in de vorige eeuw nog 
geen voorstelling van kon maken. Project X in Haren kennen we al-
lemaal nog, maar ook bij minder in het oog springende voorbeelden 
zullen bestaande doorlooptijden van besluitvormingsprocessen niet 
meer voldoen.  
 
Naast een bestuur dat dynamisch is als het gaat om de snelheid van 
handelen, zal het bestuur ook steeds dynamischer moeten zijn in de 
rol die zij vervult.  
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We zien daar een drietal ontwikkelingen op dit moment: 
 
1. De waarheid is niet hetzelfde als de gegevens van de overheid 

Doordat er steeds meer data beschikbaar zijn, zijn de bronnen van 
de overheid niet by default de als correct beschouwde databron-
nen. Denk daarbij aan mobiliteitsdata, zoals die gegenereerd 
wordt door TomTom. Deze is vaak nauwkeuriger dan die van de 
overheid. Dat betekent dat de overheid haar primaire data wellicht 
uit bronnen zou moeten halen die ze niet rechtstreeks controleert.  

2. De beschikbaarheid van Data en Sociale Media geven mensen de 
kans zichzelf te organiseren 
De “peer-to-peer” economie groeit op dit moment in een snel 
tempo. Door gegevens te delen wordt het mogelijk om een huis in 
een hotel te veranderen, iedereen kan een amateur taxidienst be-
ginnen (wie rijdt er mee?) en geld kan vervangen worden door bit-
coins. Deze genoemde voorbeelden betekenen dat huidige regel-
geving voor hotels, zorg of belasting aangepast zullen moeten 
worden. In een heel snel tempo.  

3. Er komen nieuwe rollen 
Zoals banken nu geld beheren, zullen andere partijen straks data 
en datastromen beheren. Dat zijn rollen die nu nog niet gedefini-
eerd zijn, maar die wel noodzakelijk worden.  

 
Data Uitdagingen  
Bovenstaande is erg positief over de mogelijkheden die data bieden. 
En dat is terecht: er zijn talloze mogelijkheden die het gebruik van 
data met zich meebrengt. Maar natuurlijk zijn er ook uitdagingen.  
 
Allereerst zijn data vaak weinig kwalitatief geduid. Het risico op een 
utilistische manier van besluiten nemen ligt daarom op de hoek. Heel 
praktisch: op het moment dat het gemiddelde inkomen in een stad 
hoger wordt, dan is dat goed nieuws, maar het zegt niets over de kwa-
liteit van leven. De discussie rondom Cito-toetsen en in hoeverre de 
getallen die daaruit komen iets zeggen over de kwaliteit van een 
school, gaat daar ook over: zonder te weten wie de leerlingen zijn zegt 
die uitslag eigenlijk maar weinig. een utilistische manier van besturen 
lijkt lastig te voorkomen.  
 
En natuurlijk is er ook de uitdaging van privacy. Want juist om getal-
len beter te duiden is het belangrijk om te weten wie bijvoorbeeld de 
persoon is die een bepaalde uitslag haalt, of een bepaald product 
koopt, of gebruik maakt van de gezondheidszorg. En daar wordt het 
lastig: hoe zorgen we ervoor dat privacy goed geborgd is? Uit verschil-
lende discussies (bijvoorbeeld rondom het Elektronisch Patiënten 
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Dossier, maar ook rondom de Albert Heijn Bonuskaart meer recent) 
blijkt dat er nog een hoop zaken geregeld moet worden. Het belang-
rijkste discussiepunt lijkt daarbij vooral de bepaling wie de eigenaar 
van de data is. De voor de hand liggende bewering dat dit de consu-
ment is, lijkt niet door elk bedrijf of overheid ook zo waarschijnlijk 
gevonden te worden. Het is bijna onmogelijk om te weten te komen 
wat een supermarkt of internetbedrijf precies van je weet (het ant-
woord is overigens: heel, heel veel, zo niet alles).  
 
De komende jaren zal dit ook continu punt van aandacht moeten blij-
ven en als we echt de mogelijkheden van data en datastromen willen 
gebruiken dan is het noodzakelijk om te zorgen dat we de uitdagingen 
zoals boven genoemd gaan oplossen.  
 
Daar ligt voor ons allemaal een grote verantwoordelijkheid. Voor ons 
allemaal, want de brandstof die data zijn komt niet uit een paar enkele 
olieputten, maar vanuit ons allemaal. Het organiseren van deze ver-
antwoordelijkheid is wellicht de grootste uitdaging van de Westerse 
21ste eeuw.  
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Big data, Open data en nieuwe kansen voor 
bedrijvigheid 
Door: Hans Wormer 
 
De begrippen Big Data en Open Data hebben de laatste tijd niet over 
gebrek aan belangstelling te klagen. Big Data zit volgens onderzoeks-
bureau Gartner nu bovenin de ‘hype cycle’ en elke week is er wel er-
gens een seminar of bijeenkomst. Vanuit Brussel klinkt al tijden de 
opdracht aan nationale overheden om hun data open te maken en 
Nederland doet dit o.a. via de website Open Data Nederland. Gemeen-
ten beginnen ook steeds meer datasets vrij te geven. 
 
In principe staan de begrippen Big Data en Open Data los van elkaar 
maar beiden worden steeds vaker met elkaar in verband gebracht. Big 
Data kan Open Data worden en Open Data kan ook Big Data zijn. Hoe 
zit dat nu met die relatie, waar komen de begrippen bij elkaar, wat 
kunnen we ermee en levert dat ook nog wat op? 
 
Open Data 
Bij Open Data gaat het de afgelopen jaren met name over wat je zou 
kunnen noemen gestructureerde overheidsdata: het publiekelijk be-
schikbaar stellen van de administratieve gegevens van overheden. 
Deze gegevens werden voorafgaand aan de opslag keurig in een data-
model geordend. Vooraf werd duidelijk bepaald over welke subjecten 
(personen) en objecten (dingen) bepaalde attributen (gegevens) gere-
gistreerd zouden worden. Hoe die subjecten en objecten onderling 
gerelateerd waren (1:1, 1:n, n:m) en wat de kenmerken waren lag vast. 
En de definities van de attributen werden keurig vastgelegd in een 
gegevenswoordenboek, al dan niet met de zegen van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten of het ministerie van BZK. Bij gemeen-
ten gaat het bijvoorbeeld om de gemeentelijke basisadministratie per-
sonen, sociale zakenadministratie, belastingadministratie, leerlingen-
administratie, sportaccommodatieverhuur, maar ook het kadastrale 
systeem, ruimtelijke beheers gegevens en kaartmateriaal.  
 
Big Data 
Big Data is een trend in de IT die juist vooral betrekking heeft op on-
gestructureerde gegevens waar we tot op heden nog niet zo veel mee 
konden doen als met de gestructureerde gegevens. Natuurlijk gaat Big 
Data over veel data maar het zijn ook data van een andere aard. De 
komende jaren zit de grote datagroei niet bij de administraties van 
organisaties maar in data die door individuen (sociale netwerken, e-
commerce) en apparaten (medische scanners, DNA-sequencers, sen-
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soren, bewakingscamera’s, geluidsmeters) worden voortgebracht. Om 
uit dit soort data waarde te halen is er een heel stelsel aan nieuwe 
kennis, vaardigheden, tools en technieken in opkomst. En laten we 
ons niet vergissen. Het is een golf die de komende jaren over ons 
spoelt.  
 
Tot niet zo lang geleden was 80% van alle gegevens gestructureerd en 
zat doorgaans in een database. Nu is het al andersom en is meer dan 
80% van de gegevens ongestructureerd en dit percentage neemt alleen 
maar toe. Daarnaast verdubbelt elke twee jaar de hoeveelheid data. Big 
Data betekent dus ook nieuwe gegevens van een andere aard waarmee 
we om moeten zien te gaan. We zullen moeten leren om er meer 
waarde uit te halen dan tot nu toe. De kosten van opslag gaan onver-
mijdelijk omhoog als er in 2020 16 tot 43 keer zoveel gegevens wor-
den opgeslagen: de vooruitgang in de opslagtechniek zal niet voldoen-
de zijn om deze toestroom helemaal te kunnen opvangen als het om 
opslagkosten gaat. We weten dus dat het meer gaat kosten maar gaat 
het ook meer opleveren? 
 
Waarde uit al die data halen wordt dan ook een noodzaak. We hebben 
toegevoegde waarde nodig uit de groeiende berg aan gegevens en naar 
mijn overtuiging kan dat ook. Het wordt een nieuwe Goldrush. Wie 
weet de klompjes goud te halen uit deze grote modderberg aan gege-
vens? 
 
Nieuwe versus klassieke systemen 
Na ruim 30 jaar dominantie krijgen de relationele databasemanage-
ment systemen (RDBMS’en) concurrentie of beter gezegd aanvulling. 
De DB2’s, Oracle’s, SQL-servers van deze wereld blijven belangrijk en 
vormen nog steeds een miljardenmarkt. Maar er komt een hele nieu-
we kolom naast van nieuwe databases. De zogenaamde NoSQL’s zoals 
CouchDB, MongoDB, en MarkLogic. Deels zijn deze databases al een 
eind op weg een breed enterprise aanbod te bieden, deels moet deze 
stap nog gezet worden voordat organisaties alle zekerheden en extra 
dienstverlening kunnen krijgen die bij een enterprise suite horen. 
Maar dat is op zich geen onbekend verschijnsel, zo ging het indertijd 
ook met de relationele databasemanagement systemen. 
 
Big Data betekent niet dat de klassieke Business Intelligence (BI) tools 
en statistische pakketten op de schroothoop kunnen, ze blijven be-
langrijk. Ik heb het dan over Microsoft SQL Server, IBM Cognos, SAP 
Business Objects, SAS, SPSS etc. Zij krijgen gezelschap van nieuwe 
bedrijven die zich puur richten op Big Data-technieken als social net-
working mining, tekst mining, video analyse, sentimentanalyse en 
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deep analytics. Alle klassieke BI leveranciers spelen hierop in door 
binnen hun productaanbod deze technieken op te nemen. Met Big 
Data Analytics kun je ook rapporteren over wat je ziet op basis van 
beelden, geluiden, teksten, muisklikken, sensoren in een brug of dijk 
etc.  
 
Open Data is veelal nog data die uit de al eerder genoemde gestructu-
reerde individuele systemen komt. Het gros van alle Open Data is op 
dit moment data van de overheid, vanuit het bedrijfsleven of vanuit 
instellingen is nog maar op zeer beperkte schaal Open Data beschik-
baar.  
 
Schematisch kan de ontwikkeling die we gaan doormaken als volgt 
worden weergegeven: 
 

 
 
Gebruik van data: Koppelen versus combineren 
Gestructureerde gegevens moet je koppelen en een koppeling moet je 
(laten) beheren. Iedereen moet over een fiets of iedereen moet over 
een rijwiel spreken. Of je moet expliciet vastleggen dat een fiets een 
rijwiel is. In de Big Data wereld is dit niet altijd relevant. Met nieuwe 
semantische technieken maakt het niet meer uit of iemand over een 
fiets of over een rijwiel praat. Als het ene systeem over een fiets praat 
en het andere over een rijwiel dan hoef je alleen maar te begrijpen dat 
dit zo is zodat de data uit beide systemen te combineren valt. Ingewik-
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keld wordt het als je landentabellen, salarisschalen of belastingpercen-
tages veranderen. En al helemaal als je facturen van het systeem voor 
verhuur van sportaccommodaties er qua structuur heel anders uit zien 
dan het financieel systeem vereist. Waar in de oude wereld Master 
Data Management een noodzaak was om hier mee overweg te kunnen 
kan er met Big Data tools ook anders gewerkt worden waarbij de 
bronnen geen link of afstemming met elkaar hebben maar wel ge-
combineerd gebruikt kunnen worden. 
 
Een inmiddels klassieke oplossing om een integratie of koppeling van 
toepassingen mogelijk te maken en data uit te wisselen en bij elkaar te 
brengen gaat via het gebruik maken van middleware. Maar middlewa-
re is duur want als er “links of rechts” iets verandert dan heb je on-
derhoud nodig van je middleware. Zonder correcte koppelingen func-
tioneren de toepassingen echter niet meer en werkt vervolgens het 
werkproces niet efficiënt meer of zelfs helemaal niet. Een leerplicht-
ambtenaar staat dan voor de verkeerde huisdeur omdat de koppeling 
met burgerzaken niet meer werkt en de verhuizing dus niet is doorge-
geven (of verwerkt). De financiële administratie raakt overbelast om-
dat de 2500 facturen van de sportaccommodatieverhuur opnieuw met 
de hand moeten worden ingebracht in het financieel systeem. Daar-
naast is de manier om uit systemen die zo werken gecombineerde 
data te krijgen doorgaans opgelost via een datawarehouse, de bron 
voor Business Intelligence. 
 
Big Data is een wereld waarin het niet zozeer gaat om een koppeling 
van data maar om vooral ook informatie te halen uit de combinatie 
van heel diverse soorten gegevens. Een tractor in de precisielandbouw 
die de beelden van een videocamera gemonteerd op de voorkant com-
bineert met data uit een GPS-verbinding op het dak, eerder verkregen 
data uit satellieten, de gegevens van de nitraatsensoren in de ploeg en 
de data uit de motor. 
 
Maar Big Data gaat ook over het combineren van administratieve ge-
gevens met sociale media. Door gegevens van een gemeentelijke afde-
ling Onderzoek & Statistiek (historie) te combineren met wat bewo-
ners zelf over hun wijk melden op sociale netwerken (actueel) kun je 
monitoren hoe het met de wijk gaat. Zo heb je een ‘early warning sys-
tem’ waarmee veel sneller noodzakelijke acties mogelijk zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld problemen voorkomen of hier kan al in een vroeg stadi-
um op worden geanticipeerd. Door dit soort data open te maken cre-
eren we Open Data met een grote toegevoegde waarde waar vervol-
gens via allerlei apps weer gebruik van gemaakt kan worden. 
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Bij Open Data krijg je de data ‘as is’ en moet je doorgaans zelf maar 
uitzoeken wat er mee zou kunnen. Daarnaast is lang niet altijd een 
garantie ten aanzien van de kwaliteit of integriteit van de bron. De 
eigenaar kan de data aanpassen, verplaatsen of zelfs verwijderen. De 
onvoorspelbaarheid die daar soms mee gepaard gaat maakt dat er bij 
het gebruik maken van Open Data soms erg creatief te werk gegaan 
moet worden. 
 
Waarde haal je uit de totale set aan data door brute (reken)kracht, door 
middel van slimme of soms ingewikkelde algoritmes en soms is het 
gewoon een eenvoudige correlatie waar niemand aan had gedacht. 
Met een slim algoritme kun je soms al na een paar muisklikken in-
schatten of een koper op een website van een webshop een man of een 
vrouw is. Met nog slimmere algoritmes en een combinatie van data 
zijn we in staat te zien of iemand jong of oud is, arm of rijk en kun-
nen we inschatten of iemand echt kooplustig is en hier het aanbod 
zelfs op aanpassen. Als we maar veel data hebben of real-time be-
schikbaar (zoals met sensors) en goede algoritmes krijgen we inzich-
ten die tot op heden niet mogelijk waren. We kunnen aan het kleurpa-
troon van de babycamera “zien” of het goed gaat met het kind. We 
kunnen aan de uitspraak en woordgebruik van een psychiatrische 
patiënt afleiden of het richting een crisissituatie gaat. We kunnen aan 
een medische scan zien of er sprake is van een voorstadium van een 
carcinoom. Daarbij helpt de machine de menselijke kennis en intuïtie. 
 
Algoritmes die zijn ontwikkeld in een specifieke sector of domein 
kunnen ook op heel andere terreinen ingezet worden. Zo worden al-
goritmes om sterren, zwarte gaten en planeten te ontdekken in het 
heelal ingezet om kankercellen te ontdekken in en brei aan cellen in 
pathologische beelden. 
 
Er gaat met Big Data een wereld open om tot nieuwe combinaties van 
gegevens te komen. En dit brengt ons al dicht in de buurt van een heel 
ander verschil tussen de klassieke datawereld en de Big Data wereld, 
die raakt aan Open Data. 
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Creatief en intuïtief versus mathematisch en analytisch 
Big Data vraagt naast mathematische vaardigheden (de algoritmes) 
ook over veel creatieve denkkracht en een goede intuïtie. Juist iets wat 
veel mensen die zich met Open Data bezig houden in huis hebben. 
Immers, bij veel Open Data staat bij het beschikbaar stellen niet vast 
met welk doel het gebruikt zal worden en wat het moet opleveren. Dit 
is zo belangrijk omdat de zoektocht naar goudklompjes in de modder-
berg lang niet altijd gaat via een rationeel rechtlijnig proces en vooraf 
vastgesteld proces.  
 
Als een manager vraagt: “hoeveel moet ik erin steken en wat komt er 
dan uit?” dan is het antwoord niet altijd eenduidig. Het gaat om het 
inschatten van wat er allemaal mogelijk is en wat je niet weet moet je 
leren. Behoedzaam stapjes maken maar er wel voor gaan. Op tijd we-
ten te stoppen, maar soms ook doorzetten. Met beperkt kosten maken 
beginnen en met een doel voor ogen. Brainstormen. Proberen. Door-
gaan na een mislukking. Verrassende wendingen nemen en onge-
baande paden inslaan. Dat is meer een aanpak die hierbij past. 
 
‘Open Data mensen’ passen daarom uitstekend in de wereld van Big 
Data. Sommigen zal het (deels) aan de mathematische skills ontbre-
ken. Maar een creatieve denker kun je de mathematische vaardighe-
den soms ook wel leren of laten samenwerken met iemand die dat 
beheerst. Een mathematisch persoon creatief en intuïtief leren denken 
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is minder eenvoudig. Maar zij kunnen de stap goed maken naar een 
toepassing waarbinnen de toegevoegde waarde van een algoritme 
wordt vastgelegd. 
 
De kansen die Big Data en Open Data bieden 
Big Data projecten worden nu nog bijna allemaal binnen bedrijven of 
instellingen uitgevoerd. Daarbij bevinden velen zich nog in de fase 
van verkennen en het inventariseren en verzamelen van allerlei be-
schikbare data, doorgaans de eigen data en soms kijkend naar wat er 
buiten de deur te vinden is. Een belangrijke aanjager is doorgaans het 
argument dat er commerciële waarde uit gehaald moet worden. Bij 
Open Data staat veelal de maatschappelijke relevantie centraal. Er zijn 
echter allerlei combinaties te maken tussen Big Data en Open Data. 
Door Big Data die nu nog gesloten is open te maken kunnen anderen 
hier ook van profiteren. Het delen van data door het beschikbaar te 
stellen, ook door bedrijven en instellingen, biedt enorme mogelijkhe-
den. We kunnen in dit kader dan spreken van Open Big Data. 
 
Naast de bestaande (open) datamarkten zijn er nieuwe datamarkten 
aan het ontstaan die veel kansen bieden voor nieuwe bedrijvigheid. De 
rode draad hierin is dat data uit de silo’s gehaald wordt, we er bij moe-
ten kunnen en weten wat er mogelijk is of mogelijk zou kunnen. Dat 
het delen van data en samenwerken tussen partijen die eigenlijk el-
kaars concurrenten zijn voor iedereen wat oplevert komt wel steeds 
meer in beeld.  
 
Een recent voorbeeld is logistieke data die transporteurs met elkaar 
delen waardoor er veel efficiënter gepland kan worden. Met minder 
ritten tot gevolg wat niet alleen goedkoper is maar ook nog eens maat-
schappelijk relevant door minder vrachtverkeer op de weg. Dit soort 
ontwikkelingen zal invloed hebben op de wereld van Open Data en de 
mensen die hiermee actief zijn. Een mooi gegeven is dat de competen-
ties van diegene die actief zijn met Open Data juist goed aansluiten bij 
wat de wereld van Big Data vraagt. 
 
Kijken we naar de data an sich en naar de nieuwe tools en technieken 
die beschikbaar zijn dan zien we vooral dat het gaat om de toegevoeg-
de waarde te halen uit alle data, zowel de gestructureerde data als de 
ongestructureerde data (beelden & scans, spraak, muisklikken, 
sensordata). Het is een enorme aanjager voor allerlei bedrijvigheid en 
nieuwe producten en diensten met kansen voor entrepreneurs die hier 
op inspringen. Het vinden van nieuwe combinaties en nieuwe arran-
gementen voor toegevoegde waarde staat voorop. Ik wens u een crea-
tieve, intuïtieve en ondernemende toekomst toe! 
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Kudos krijg je nooit genoeg – van fiat geld 
naar alternatieve currencies 
Door: Carlien Roodink 
 
In een tijd waarin zo veel te doen is over het in stand houden van de 
Eurozone, is er een opmars van allerlei alternatieve currencies. Een 
aansprekend voorbeeld is de Brixton Pound, genoemd naar de Lon-
dense wijk Brixton. In plaats van het portret van een staatshoofd vin-
den we een afbeelding van David Bowie, geboren en getogen in Brix-
ton, op het bankbiljet. Het meest tot de verbeelding sprekende voor-
beeld is wel de Bitcoin, de digitale currency die via een wereldwijd 
platform uitgewisseld wordt.  
 

 
Figuur 19: de Brixton Pound 
 
Deze twee voorbeelden geven scherp weer hoe breed het spectrum van 
de alternatieve currencies is. We hebben het over currencies die heel 
traditioneel zijn gestart met de uitgifte van bankbiljetten, en die zich 
concentreren op een beperkt geografisch gebied, zoals de Brixton 
Pounds en die vooral bedoeld zijn om de lokale economie te stimule-
ren. Maar we hebben het ook over een currency zoals de Bitcoin die is 
ontstaan op het internet en waarvan de herkomst onbekend is.  
 
Er zijn tal van termen om deze diversiteit aan currencies nader te dui-
den. Aanduidingen als community, local, complementary en crypto 
currencies. Maar ook timebanks, bartering en mutual credits moeten 
hier genoemd worden. Het zijn loten aan dezelfde stam: het zijn al-
ternatieven voor het gebruik van fiat geld. Niet per se bedoelt om fiat 
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geld te vervangen maar in ieder geval om het complementair, naast 
het fiat geld te gebruiken.  
 
Fiat geld is het geld dat een wettelijke basis heeft en op initiatief van 
de overheid in omloop wordt gebracht. Het ligt voor de hand dat de 
alternatieve currencies zich mogen heugen in een toenemende be-
langstelling als het systeem waarop het fiat geld gebaseerd is onder 
druk staat. Uiteraard is het dan zaak om deze alternatieve currencies 
op een andere manier te laten functioneren dan het fiat geld, zo dat 
het meer wordt dan het vervangen van appels door peren. Om die 
reden wordt er bijvoorbeeld vaak gewerkt met demurrage, een nega-
tieve rente, als instrument om ervoor te zorgen dat het geld blijft rol-
len en niet opgepot wordt.  
 
Het zal geen verbazing wekken dat landen die het hardst geraakt wor-
den door de financiële crisis zoals Griekenland, inmiddels een aantal 
alternatieve currencies kennen. En er zijn ook Nederlandse initiatie-
ven. Zo is er in Amsterdam al enige tijd de Makkie en in Rotterdam is 
er sinds augustus 2013 de Dam (wat staat voor De Alternatieve Munt). 
Het staat in Nederland nog in de kinderschoenen maar de Zwitserse 
WIR, die in 1934 is ontstaan en nog steeds in omloop is, is een bewijs 
dat dergelijke initiatieven wel degelijk bestendig kunnen. De WIR 
toont ook aan dat het onderwerp van alternatieve currencies niet een 
onderwerp is dat per se raakt aan internet, connectiviteit en sociale 
media. Maar laten we inzoomen op die varianten die wel raken aan 
deze thema’s: allereerst de bitcoin, een crypto currency, en last but not 
least: social currencies.  
 
Op zoek naar het virtuele goud: iedereen mag meedoen 
Bitcoin is een nieuwe vorm van geld, waarbij cryptografie in plaats van 
de autoriteit van een centraal orgaan gebruikt wordt om uitgifte en 
transacties van digitale munten te reguleren. De bedenker van de Bit-
coin heeft een systeem ontwikkeld waarmee vanaf het ontstaan in 
2009 tot ergens in de jaren 2030 21 miljoen aan Bitcoins in omloop 
worden gebracht. Deze Bitcoins komen echter niet zomaar in omloop. 
Bitcoins moeten namelijk ontdekt worden door 'digital mining'. Ver-
gelijk het met het zoeken naar goud maar dan met een computer.  
 
Dit digitale minen bestaat er uit dat de rekenkracht van een processor 
en grafische kaart van een computer worden gebruikt om moeilijke 
wiskundige problemen, algoritmes, op te lossen. Wordt het algoritme 
opgelost dan wordt een 'blok' van 50 Bitcoins vrijgegeven. Echter, de 
moeilijkheidsgraad van de op te lossen algoritmes neemt toe naarmate 
er meer blokken zijn uitgegeven. Werden in het begin van de Bitcoin 
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blokken nog door individuen gemined, tegenwoordig zijn de op te 
lossen algoritmes zo complex dat miners zich moeten verenigen in 
een miningpool en hun gezamenlijke computerkracht moeten inzet-
ten. Een miner moet dus uiteraard behoorlijk onderlegd zijn in het 
gebruik van computers, maar vooral ook bereid zijn om samen te wer-
ken met andere miners. Maar dat zijn dan ook de enige randvoor-
waarden. 
 
De Bitcoin Foundation omschrijft het als volgt op haar site: “Bitcoin 
gebruikt peer-to-peer-technologie om zonder centrale instantie of ban-
ken te kunnen werken. Het verwerken van transacties en het uitgeven 
van bitcoins gebeurt collectief door het hele netwerk. Bitcoin is open-
source; het ontwerp is openbaar, niemand is eigenaar of beheerder 
van Bitcoin en iedereen kan meedoen.”  
 
Een dergelijke omschrijving zal de meeste mensen als muziek in de 
oren klinken. Toch heeft de Bitcoin een aantal negatieve connotaties 
en zijn er vele vraagtekens. Allereerst heeft de bedenker van Bitcoin 
zijn identiteit nooit onthuld en is de oorsprong en motivatie achter 
Bitcoin een groot raadsel. Daarnaast wordt de Bitcoin geassocieerd 
met hoge speculatieve winsten (en ook verliezen). De koers van de 
Bitcoin uitgedrukt in officiële valuta’s zoals euro en dollar zijn hoogst 
volatiel gebleken, waardoor begrijpelijkerwijs de indruk is ontstaan dat 
de Bitcoin bedacht is door mensen die zelf het meest profiteren van 
hoge koersen.  
Het hele idee van de Bitcoin is gebaseerd op het idee “dat elk object of 
optekening dat in een bepaalde sociaaleconomische context wordt 
aanvaard voor de betaling van goederen of aflossing van schulden als 
geld kan dienen”. Verwoord in meer toegankelijke taal: als we als sa-
menleving besluiten om elkaar in spiegeltjes en kraaltjes te betalen (of 
in stenen, zoals op het eiland Yap), dan kan dat werken zolang we het 
maar met elkaar daarover eens zijn. De enorme wereldwijde groei van 
het gebruik de Bitcoin onderstreept dat deze gedachte ook praktijk kan 
worden.  
 
Naar analogie van goud, heeft de bedenker van Bitcoin er voor gezorgd 
dat het systeem schaarste van de Bitcoin creëert, door een maximum 
van 21 miljoen in te stellen en door de toenemende complexiteit van 
de op te lossen algoritmes. Dit schaarste element is een belangrijk 
kenmerk dat de Bitcoin deelt met fiat geld en met de meeste andere 
vormen van alternatieve currencies. Een belangrijk onderscheid ech-
ter, vooral ten opzichte van fiat geld, is natuurlijk het feit dat er geen 
centrale autoriteit betrokken is bij de Bitcoin. Het systeem van de Bit-
coin waarin een pool van computers moeten worden ingezet om algo-
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ritmes te kraken, zorgt er bovendien voor dat het systeem op ontelbare 
servers wereldwijd wordt gehost. Daarmee kan het niet door een enke-
le instantie uit de lucht worden gehaald, sterker nog: om de Bitcoin te 
stoppen zal het hele internet afgesloten moeten worden.  
 
Bitcoin garandeert een zeer hoge mate van anonimiteit, door het ont-
werp van het systeem zelf en door de daaruit voortvloeiende onmoge-
lijkheid van toezicht door een centrale instantie. Een serieus nevenef-
fect daarvan is dat de Bitcoin ook wordt gebruikt voor transacties die 
het daglicht niet kunnen verdragen, zoals handel in drugs en witwas-
sen. Het is vooral dat aspect van de Bitcoin dat in de media aandacht 
heeft gekregen. 
 
Social networks: trust is the new currency 
Die anonimiteit speelt geen rol, integendeel zelfs, als het gaat om so-
cial currencies. Daarmee zijn social currencies een hele vreemde eend 
in de bijt ten opzichte van al die alternatieve currencies die hiervoor 
zijn genoemd. Social currencies is een term afkomstig uit de marke-
ting en duidt op het feit dat herkenbaarheid op sociale netwerken en 
de reputatie die genoten wordt in het sociale netwerk waarde heeft 
voor het afsluiten van transacties.  
Het meest eenvoudig kan het principe van social currencies worden 
toegelicht aan de hand van Marktplaats.nl. Een ieder die wat wil kopen 
of verkopen via Marktplaats kan zien hoe lang de tegenpartij actief is 
op Marktplaats. Uitgangspunt is dat hoe langer iemand actief is, hoe 
betrouwbaarder hij is en daarmee wordt de bereidheid van de tegen-
partij om de transactie te sluiten vergroot. Dit systeem leidt er toe dat 
mensen die vaker en langer aanwezig zijn op sociale netwerken, en 
positieve reviews krijgen van andere aanwezigen in sociale netwerken, 
steeds makkelijker transacties met anderen kunnen verrichten. Dit 
bracht een gebruiker van eBay in 2007 op het idee om zijn eBay ge-
bruikersnaam te veilen. Iets waar eBay uiteraard een stokje voor heeft 
gestoken, want het zou de dood in de pot betekenen voor eBay als er 
een handel in gebruikersnamen zou ontstaan.  
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Figuur 20: social currencies 
 
In de peer-to-peer economie en in alle collaborative platforms die een 
onderdeel zijn van die economie spelen social currencies een zeer 
belangrijke rol. Deze platforms zijn er bij gebaat dat deelnemers her-
kenbaar zijn en een grote reputatie genieten. Met andere woorden: 
hoe meer kudos er in vorm van sterren, likes, duimpjes of +1 er wor-
den gegeven hoe beter, zolang dit gebaseerd is op basis van echte erva-
ringen door echte gebruikers. In tegenstelling tot andere currencies zit 
daar geen maximum aan. Een collaborative platform waarin iedereen 
een grote reputatie geniet vergroot de transactiebereidheid. En dat is 
goed voor het platform. Daarmee zijn social currencies abundance 
based, ze zijn gebaseerd op overvloed in tegenstelling tot al die andere 
currencies die scarce based zijn.  
 
Wereldwijde platforms met lage toegangsdrempels veranderen de 
lokale economie 
Kijken we naar een van de snelst groeiende collaborative platforms, 
Airbnb, dan zien we dan zien we een aantal interessante kenmerken. 
Airbnb heeft een platform dat wereldwijd functioneert, waardoor de 
transactiekosten voor een geslaagde bemiddeling relatief laag zijn. 
Maar vooral ook lage drempels voor deelnemers om toe te treden en 
veel checks om de reputatie van een deelnemer te toetsen. Zo kan een 
deelnemer zijn online identiteit versterken door zijn aanwezigheid op 
zowel Facebook, Twitter als LinkedIn kenbaar te maken en zelfs door 
een gescande kopie van zijn paspoort naar het hoofdkantoor van Air-
bnb zenden. Hij kan bovendien referenties van zijn Facebook vrien-
den toevoegen en uiteraard zijn er mogelijkheden om reviews achter 
te laten. Zowel host als guest van de bezochte accommodatie geven 
hun waardering dan door middel van het aantal sterren en het beken-
de duimpje weer. Een mooie combinatie van techniek, namelijk een 
platform dat zonder al te veel fricties en dus lage transactiekosten 
werkt, en de inzet van de kracht van sociale netwerken.  
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Ook de bedenker van Bitcoin is er in geslaagd om een wereldwijd plat-
form voor de uitwisseling van Bitcoins te creëren. Een betaling in 
Bitcoins aan een familielid in een ver land is even makkelijk als een 
betaling aan een buurman. Dit maakt de Bitcoin met name interessant 
als alternatief voor internationale betalingen en betalingen in ontwik-
kelingslanden. Zeker ook vanwege het feit dat concurrerende betaal-
methoden in deze context niet altijd mogelijk zijn of alleen tegen ex-
treem hoge transactiekosten. Ongeveer de helft van de wereldbevol-
king beschikt namelijk niet over een bankrekening, zodat een girale 
overboeking simpelweg niet kan worden uitgevoerd en de fees voor 
alternatieve betaalmethoden zoals betaling via Western Union kunnen 
oplopen tot wel 20%.   
 
Het succes van de mPesa in Kenya en Tanzania, het meest ontwikkel-
de mobiele betaalsysteem in de wereld, laat zien dat een sterk ontwik-
keld bankensector echter geen noodzakelijke voorwaarde is om inno-
vatieve betaalmethoden te introduceren. Het aantal bezitters van een 
mobiele device is in dit soort landen vele malen groter dan het aantal 
mensen dat beschikt over een bankrekening. De drempels om in die 
context toe te treden tot het systeem als Bitcoin zijn daar lager dan de 
drempels om deelnemer te worden aan het betalingsverkeer via de 
bank. Het registreren en aanmaken van een account en het downloa-
den van een Bitcoin wallet, de elektronische portemonnee die als app 
op de smartphone wordt gezet, neemt slechts enkele minuten in be-
slag.  
 
Wie de huidige stand van zaken van de Bitcoin ziet als eindproduct 
heeft reden om sceptisch te zijn over de toekomst van Bitcoin, zeker in 
de Westerse maatschappij met een sterk ontwikkeld en gereguleerd 
betalingsverkeer. Maar zien we de Bitcoin als een infrastructuur, the 
truly global marketplace, waarop allerlei aanvullende diensten kunnen 
worden ontwikkeld dan is de toekomst veel rooskleuriger. Ik gok op 
een combinatie van de Bitcoin als wereldwijd exchange platform met 
diensten waarbij de link wordt gelegd met de bekende sociale netwer-
ken. Een mix dus van de scarce based currency Bitcoin en de abun-
dance based social currencies. Daarvoor hoef ik niet ver in de toe-
komst te kijken. Zo is er bijvoorbeeld Pikapay, een bedrijf met Neder-
landse cofounders dat zich bezighoudt met het peer-to-peer betalingen 
van Bitcoins onder de slogan Mobile Cash with Twitter. 
 
Is dit allemaal relevant voor een lokale overheid? Zeker! Het succes 
van Airbnb heeft zodanig effect op de hotelbranche dat het in een 
aantal steden verboden is om via Airbnb woonruimte te verhuren. Laat 
staan wat het gaat betekenen als dit soort platforms worden onder-
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steund door alternatieve currencies. Maar dan bekijken we het vanuit 
het standpunt dat de economisch belangen van bestaande partijen 
bewaakt moeten worden. Maar laten we vooral ook kijken naar wat het 
in de basis echt betekent in een samenleving: mensen die op een peer-
to-peer basis samenwerken, er belang bij hebben elkaar te vertrouwen 
en dit vertrouwen niet te beschamen. Kudos voor iedereen! 
 

 
Carlien Roodink heeft een achtergrond in 
de financiële sector en is onder andere 
werkzaam geweest bij KPMG Business 
Advisory Services, de Rabobank en De 
Nederlandsche Bank. Ze was een van de 
initiatiefnemers van het innovatiepro-
gramma Service Innovation & ICT (SII), 
een landelijk programma voor financiële 
en creatieve sector. Daarnaast was Carlien 
actief voor het ICT Innovatie Platform 
Creatieve Industrie (IIP/Create). Begin 
2013 publiceerde ze het boek Nederland 

Opent, www.e-book.nederlandopentdata.nl. 
  
Carlien is momenteel werkzaam voor de Amsterdam Economic Board, 
met als aandachtsgebied financiële en zakelijke dienstverlening en is 
namens de Board actief voor CLICK NL | CI NEXT, de landelijke net-
werkorganisatie voor business innovatie. Carlien is tenslotte gemeen-
teraadslid in Amsterdam voor D66. 
 
Twitter: @CarlienRoodink 
Website: carlienroodink.nl 
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Over David Kok 
 
David Kok werkt sinds 1 juli 2013 voor de gemeente Almere als social 
media manager voor de gemeenteraad. Daarvoor werkte hij elf jaar 
voor de gemeente Amsterdam in uiteenlopende functies.  
 
In september 2011 is zijn eerste onderzoek naar het gebruik van socia-
le media door gemeenten in Nederland gepubliceerd “Alleen aanwezig 
zijn op sociale media is niet genoeg”. In 2012 verscheen het boek “So-
ciaal Kapitaal, de meerwaarde van sociale media voor gemeenten (Uit-
geverij Eburon), waarin hij voor het eerst (door mensen uit zijn net-
werk geschreven) inhoudelijke – praktijk – hoofdstukken toevoegde 
aan de verschillende onderzoeken die hij in 2012 op het gebied van 
sociale media en gemeenten heeft gedaan. Al zijn onderzoeken zijn op 
persoonlijke titel uitgevoerd. 
 
David Kok is, samen met zijn broer Joris, initiatiefnemer van de web-
site socialemediameetlat.nl, een website waarop blogs en relevante 
informatie over sociale media voor gemeenten in Nederland te vinden 
zijn. 
 
Sinds 2013 werkt David samen met GemeenteBuzz.nl. Op deze site 
worden verschillende online gegevens van gemeenten overzichtelijk 
per gemeente gebundeld. De resultaten van zijn onderzoeken zijn ook 
opgenomen op deze website.  

 
 
 
 
Twitter: @davidkok 
Website: socialmediameetlat.nl 
LinkedIn: nl.linkedin.com/in/kokdavid 
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Dankwoord 
 
Dit boek kent vele mensen die mijn dank verschuldigd zijn. Met het 
risico er een aantal te vergeten, noem ik hen graag hier. 
 
Allereerst natuurlijk de schrijvers van de hoofdstukken, die zich met 
enthousiasme hebben gestort op het schrijven van een hoofdstuk. 
Voor sommigen een zware bevalling in drukke tijden, maar dankzij 
jullie input is dit boek weer van grote meerwaarde voor veel gemeen-
ten in Nederland.  
 
Ik hoop dat ik jullie niet al te veel gestalkt heb en hoop dat we deze 
traditie (sommigen van jullie doen dit jaar voor de tweede keer mee, 
dus dan mag het een traditie heten), de komende jaren kunnen voort-
zetten. 
 
Daarnaast natuurlijk alle gemeenten die dit jaar, wederom, de moeite 
hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. En natuurlijk de res-
pondenten van de andere twee onderzoeken: de raadsgriffies en ge-
meenten in Engeland. 
 
Ewoud als sponsor via HowAboutYou, sparringpartner, meedenker en 
meeschrijver. In alle drukte, toch nog gelukt. Volgend jaar weer? 
 
Daarnaast de meedenkers van HowAboutYou (Imke, Martijn, Frank) 
en natuurlijk in het bijzonder Nicoline voor de fijne redactieslag.  
 
Simone (onderzoek raadsgriffies) en Carlijn (onderzoek gemeenten), 
dank voor de samenwerking. 
 
Jan Dirk, sinds 1 juli mijn leidinggevende in Almere, dank voor de 
ruimte en het vertrouwen. 
 
Eburon als uitgeverij, voor de tweede keer ligt er dankzij jullie een 
mooi product. 
 
En tenslotte natuurlijk mijn vrouw Louke en kinderen Lucas en Sofia, 
die mij gedurende de afgelopen maanden ’s avonds en in het weekend 
vaak achter de computer hebben laten zitten. 
 
Voor hen en voor ieder die ik nu vergeten ben te noemen: mijn dank 
is groot!  
 
David 
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