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Voorwoord 
 
Voor gemeenten die midden in de samenleving willen staan 
 
De steeds verder toenemende digitalisering heeft de verhouding tus-
sen overheid en samenleving fundamenteel veranderd. Digitalisering 
heeft zelfs een enorme impact op alle actoren in de samenleving. De 
overheid in de breedste zin van het woord, het bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties en inwoners ondervinden dagelijks de in-
vloed van de dynamiek van de veranderende Informatietechnologie. 
Om aansluiting te houden op deze steeds veranderende informatie-
samenleving is het zaak dat de lokale overheid oog heeft voor deze 
ontwikkelingen en hier actief op inspeelt.  
  
Bij digitalisering heb ik het niet alleen over de dienstverlening via 
internet. Zeker, die hoort er ook bij: de dienstverlening van gemeen-
ten aan hun inwoners kan en wordt door technologische mogelijkhe-
den aanzienlijk verbeterd. Maar waar ik hier nog meer op doel is de 
verandering in communicatiemogelijkheden, een verandering waar-
door overheid en samenleving fundamenteel anders zullen samen-
werken. Een verandering die grote kansen biedt.  
 
De technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande digitali-
sering openen voor het contact met onze inwoners een scala aan mo-
gelijkheden. We kunnen informatie op maat aanbieden als een inwo-
ner een probleem heeft of een vraag. We kunnen in vorm, toon en 
alertheid laten zien hoe we met onze inwoners willen omgaan. En we 
kunnen onze inwoners actief betrekken bij tal van vraagstukken. In-
teractie is hier het kernwoord. Interactie van onze agenda als overheid, 
vanuit de issues die leven in de samenleving en vanuit de wensen en 
behoeften van individuen. Want echte interactie is altijd op maat. Zo 
kunnen wij tegelijkertijd het lokale bestuur verstevigen én de lokale 
democratie. 
  
Daarbij moeten we wel beseffen dat interactie geen keuze meer is. De 
samenleving verwacht niet anders dan dat ze gehoord wordt, dat ze 
mee mag denken en doen. Inwoners geven gevraagd en ongevraagd 
hun mening. De overheid is niet meer vanzelfsprekend de autoriteit 
waar iedereen naar luistert. Mensen kijken ook naar opvattingen in 
hun eigen netwerken. Als we als overheid daar een rol in willen spe-
len, moeten we dus niet afwachten, maar gewoon van start gaan. 
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Frank de Goede, David Kok en Ewoud de Voogd schetsen in dit boek 
hun visie op welke manier dienstverlening, communicatie en partici-
patie op weg naar 2025 in samenhang is vorm te geven. De auteurs 
laten ook zien dat gemeenten al goed op weg zijn, maar dat er nog 
talloze mogelijkheden zijn voor gemeenten om echt midden in de 
samenleving te staan. Dit boek biedt gemeenten de handvatten om 
verdere stappen te zetten. 
  
Het is een inspirerend boek dat niet mag ontbreken op de communi-
catieafdeling en bij publieksdienstverlening. Maar eigenlijk is het ook 
een must voor de rest van de gemeentelijke organisatie, met name 
voor gemeentesecretarissen en bestuurders. 
  
 
Franc Weerwind 
Burgemeester van Almere en Voorzitter van de VNG-commissie 
Dienstverlening en Informatiebeleid 
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Inleiding 
 
Dienstverlening, communicatie en participatie groeien naar 
elkaar toe 
 
Sociale media eind 2016: van roeptoeter naar newsroom 
Alle 390 gemeenten hebben eind 2016 een Twitteraccount, bijna al-
lemaal een Facebook account en de meeste ondertussen ook een Lin-
kedIn- en Instagram-account. Het gedrag is steeds interactiever, bijna 
de helft zijn reacties en gesprekken, de andere helft vooral publicaties 
en posts. Er is steeds vaker beleid en structureel budget voor de inzet 
van sociale media. ‘Nieuwe taken’ als webcare en online media analy-
ses zijn belegd en worden in de uitvoering geoptimaliseerd. Doelgroe-
pen worden slim bereikt met online campagnes op Facebook. En zelfs 
het ‘luisteren’ naar wat er over de organisatie en haar bestuurders 
wordt gezegd, is in de voorhoede professioneel opgepakt met Tam-
Tams, trainingen issuemanagement, narrowcasts of zelfs - bij de kop-
lopers - een heuze newsroom! Waar eerst de early adaptors en de early 
followers sociale media omarmden, is nu de majority aan zet.  
 
Lokale overheden geven stevig invulling aan het ‘van-buiten-naar-
binnen’ denken. Of zelfs ‘van-buiten-naar-buiten’ doen, zoals enkele 
visionairs het graag zien. De investering in Factor-C rendeert, de 
Ambtenaar 2.0 landt. We herkennen patronen in de routes die ge-
meenten volgen. Dat is handig voor de gemeenten - de majority - die 
die wegen nog gaan bewandelen. We zien ook dat communicatie- en 
dienstverleningsprofessionals vastlopen op afdelingsoverstijgende 
belangen en verandermanagement. De volgende stappen gaan niet 
over inhoud, maar over proces en organisatie-ontwikkeling. En daar is 
de early adaptor vaak niet goed in. Terwijl dat juist wel dé factor is om 
organisatiebreed een volgende fase in te komen! 
 
Investeringen in dienstverlening renderen nog niet 
Veel gemeenten investeerden de afgelopen jaren stevig in de ontwik-
keling van dienstverlening. In de vorm van toptaken-websites, slimme 
E-formulieren, de oprichting van een klantcontactcentrum (KCC), het 
organiseren van webcare, enzovoorts. Tegelijkertijd is de informatie-
huishouding goed op orde gebracht met basisregistraties en zaaksys-
temen. De basis staat, maar zijn de prestaties nu echt al verbeterd?  
 
Wij vinden van niet! Althans, niet voldoende. En volgende opgaven 
beginnen in volle omvang energie van de organisatie te vragen: de 
Omgevingswet en de verbeteringen van de werkwijzen in het sociaal 
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domein. Wij vinden dat de gemeenten zich vergeten te belonen om al 
die noodzakelijke investeringen te laten renderen. Er is zo veel laag-
hangend fruit! Laten we de prestaties in dienstverlening nu écht gaan 
verbeteren! We kunnen veel kansen aanwijzen. 
 
Multichannel begint nu echt multi te worden 
Van oudsher gaan we uit van de traditionele driehoek overheid, ge-
meenschap, markt. Deze driehoek is de laatste jaren gewijzigd in een 
netwerkmodel, waarin partijen continu met elkaar in verbinding 
staan. Sommige verbindingen zijn harder dan andere verbindingen. 
Verbindingen kunnen tijdelijk intensiever zijn dan andere verbindin-
gen. Daarnaast zijn ‘inwoners’ heel divers. De ene inwoner sport actief 
en is minder actief in de buurt, terwijl een andere inwoner veel ge-
bruik maakt van welzijnsorganisaties en actief is in de buurt. 
 

Figuur 1. De gemeente zit in een netwerk en voor inwoners is de gemeente maar een van 
de spelers  
 
Ondertussen heeft ‘multichannel’ veel meer lading gekregen. 10 jaar 
geleden was de reikwijdte van dienstverlening vooral balie, telefonie, 
receptie, post en mail. Ondertussen zijn sociale media zoals Twitter, 
Facebook en WhatsApp gangbare kanalen voor het contact met de 
gemeente. Graag rekken we het verder op. Bij iedere organisatie is de 
website met al haar transactiemogelijkheden dé voorkant van de orga-
nisatie. Apps met specifieke toepassingen zijn ook blijvertjes. Zeker 
nu er steeds meer open data beschikbaar komt. En met elkaar doen we 
een stevig beroep op buurten en zelfredzaamheid. Het contact in de 
buurt, in de wijk en aan de keukentafel is net zo belangrijk als het 
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contact aan de telefoon. De klantcontacten lopen - vooral door de soci-
ale media - steeds meer door elkaar heen. Online en fysiek, tijdens en 
buiten kantooruren, op kantoor en om de hoek of dus zelfs aan tafel 
thuis. 
 
Aan de randen van de dienstverlening spelen tegelijkertijd verschil-
lende vraagstukken. Het blijft moeilijk om met de organisatie bijvoor-
beeld de website of een kennisbank actueel te houden. Het team 
Communicatie publiceert berichten, maar het KCC verzorgt de opvol-
ging. En als het lastig wordt, is Communicatie weer aan zet. De wijk-
manager krijgt met steeds meer dossiers te maken en heeft behoefte 
aan achtervang en ICT-ondersteuning voor een ‘integraal klantbeeld’. 
En dan verandert de rol van de overheid bij zelfredzaamheid ook nog 
in meer faciliteren of zelfs loslaten. Waar organiseer je de website? 
Waar het contentbeheer? Wie gaat er over communitymanagement en 
hoe pas je KCC-principes toe in de wijk en aan de keukentafel of bij 
een initiatief van een ander? Wie neemt de organisatie op sleeptouw 
bij een meer ‘van-buiten-naar-binnen’ houding? En hoe zit dat met 
privacy en archivering? 
 
Het zijn de voortekenen van een nieuwe organisatie van dienstverle-
ning, in samenhang met communicatie, buurt-/wijkgericht werken en 
participatie. Dit boek is een uitwerking van die beweging. 
 
De converserende en samenwerkende gemeente als doel 
 
Van bloemlezing naar visie 
De afgelopen vijf jaar onderzochten wij vanuit Social Media Meetlat en 
HowAboutYou hoe gemeenten sociale media omarmden en de kracht 
wisten te benutten. Het doel was sociale media als kans op de agenda 
van gemeenten te zetten door middel van aandacht voor het thema en 
inzichten op hoe gemeenten het doen. We wilden een onomkeerbare 
impuls. Niet alleen voor sociale media, maar breder. Ook als het gaat 
om kansen die bijvoorbeeld open data, informatiebeveiliging, imago, 
content en gamification bieden. De uitkomsten bundelden wij in 
bloemlezingen van de beste praktijkvoorbeelden op dat moment. We 
ordenden de voorbeelden aan de hand van een groeimodel. Overheden 
moeten wat ons betreft van ‘zenden’ vanuit de gemeentelijke organisa-
tie, naar een dynamische rolopvatting binnen de gemeente. Dat bete-
kent veel voor het interactieniveau (contact) en eigenaarschap van het 
initiatief (vertrouwen). Langs een as van interactieniveaus en een as 
van een participerende overheid benoemden we vier fasen. Fase 1. de 
ontdekkende gemeente; fase 2. de experimenterende gemeente; fase 3. 
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de converserende gemeente en fase 4. de samenwerkende gemeente. 
Deze werken we in deel III in detail uit. 
 

 
 
Figuur 2. Vijf boeken op een rij. Meer dan honderd voorbeelden van de eerdere vier 
edities zijn nog steeds zeer goed bruikbaar. Gratis te downloaden vanaf de website so-
cialmediameetlat.nl 
 
Vorig jaar bij de publicatie van de vierde bundel concludeerden wij dat 
de beoogde onomkeerbare impuls realiteit is: sociale media zijn niet 
meer weg te denken en worden massaal omarmd door overheden. In 
termen van het groeimodel was onze conclusie dat de meeste gemeen-
ten midden in fase 2. de experimenterende gemeenten zitten. Uiter-
aard moet nog een staartje aan gemeenten volgen, maar dat leek wel 
gaande te zijn. De voorhoede aan gemeenten geeft beginnend invul-
ling aan fase 3, de converserende gemeente. Ook voor ons is het tijd 
om de ambities te verleggen. Nóg een bundel aan actuele praktijk-
voorbeelden zal niet bijdragen aan de vraagstukken die voor liggen. En 
de vraagstukken gaan ondertussen dus verder dan de inzet van hippe 
sociale media als communicatie- of interactiekanaal. 
 
Wij zijn David, Frank en Ewoud. David is initiatiefnemer van Social 
Media Meetlat, vanwaaruit hij ook dit boek meeschrijft en hij is in het 
dagelijks leven communicatieadviseur van de raadsgriffie bij de ge-
meente Almere. Frank is directeur van SIMgroep dat aan meer dan 
250 decentrale overheden in Nederland de website, e-dienstverlening 
en RIS oplossingen levert. Ewoud is partner van HowAboutYou, het 
adviesbureau in online media & klantcontact. Onze drijfveer is een 
diepgewortelde interesse voor technologische innovaties op het punt 
waar het publieke belang de publieke sector ontmoet. De een als pu-
blieke professional, de andere twee dus als ondernemer. Die twee 
werelden geven veel zicht op de vraagstukken die leven bij communi-
catie- en dienstverleningsprofessionals bij lokale overheden als ge-
meenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en provincies. ‘Huiswerk 
maken’ - zoals je het schrijven van een publicatie als deze kunt zien - 
helpt om de vraagstukken te benoemen. De eerdere bundels geven al 
veel antwoorden. En die blijken nu dus nog steeds zeer relevant.  
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Helpen bij actuele afdelingsoverstijgende vraagstukken 
We hebben nog twee andere motivaties om deze publicatie te maken. 
De vraagstukken die momenteel in het veld leven, zijn - zoals uit de 
introductie blijkt - proces- of afdelingsoverstijgend. Ze raken naast het 
team Communicatie, ook Dienstverlening én Participatie. De oplos-
singen zijn ook proces- of afdelingsoverstijgend. De publieke professi-
onals zoeken vooral oplossingen binnen hun proces of afdeling, en ze 
hebben moeite om de andere afdeling mee te nemen of ze voelen zich 
niet gesteund door het proces- of afdelingsoverstijgende management 
team. Die laatste zien meestal nog niet in dat de vraagstukken signa-
len zijn van een participerende, samenwerkende overheid en dat daar-
bij nieuwe taakvelden ontstaan. Dat herkennen we ook bij de gemeen-
teraad en het college. We willen de publieke professionals die hier 
midden in zitten graag helpen het gesprek aan te gaan met de colle-
ga’s van die andere afdeling, het management én het bestuur.  
 
Tot slot zijn we van mening dat een nieuwe beweging in Nederland 
nodig is om vooral gemeenten te helpen om tot een participerende, 
samenwerkende overheid te komen. In 2005 was er zo’n beweging bij 
het verbeteren van de dienstverlening. Antwoord© heeft toen de on-
omkeerbare impuls gegeven op het eenvoudiger maken van de toe-
gang tot gemeenten en daardoor direct al betere dienstverlening. In 
tien jaar tijd hebben bijna alle gemeenten hieraan invulling gegeven. 
Er zijn bijna geen gemeenten meer met drie pagina’s aan telefoon-
nummers in het telefoonboek, bijna allemaal zijn ze bereikbaar met 
een 14+netnummer, handelen ze klantcontact af in een KCC en den-
ken ze veel meer vanuit de klant. Rond 2010 maakte Ambtenaar 2.0 
overheden bewust van nieuwe mogelijkheden als sociale media, het 
nieuwe werken en open data, en bracht Ambtenaar 2.0 overheden 
deels in beweging.  
 
Wij denken dat zo’n zelfde beweging publieke professionals bij de 
teams Communicatie en Dienstverlening de komende vijf jaar zal 
helpen om in de eigen organisatie de verbeterslagen te maken waar-
mee de organisatie beter in staat is om samen met de stad, de buurt of 
de belangengroep het publieke belang te dienen. 
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Leeswijzer: ontwikkelingen, duiding, visie, groeimodel en 
how-to’s  
 
Waar we de vorige jaren vooral inzichten van andere experts en erva-
ringsdeskundigen publiceerden, willen we nu onze visie formuleren. 
In deze publicatie ordenen we de vraagstukken die spelen en geven we 
denkkaders mee om de vraagstukken te beantwoorden. Waar mogelijk 
proberen we praktische antwoorden te geven op de hoe-vragen. We 
geven de publieke communicatie- en dienstverleningsprofessionals 
raamwerken waarmee ze de organisatie op sleeptouw kunnen nemen. 
We gebruiken de verzamelde inzichten uit de bundels van afgelopen 
jaren, en vullen deze aan met actuele inzichten uit de praktijk van de 
lokale overheid. We zetten onze mening bewust wat steviger aan. Dat 
prikkelt en dan zijn de heilige huisjes wel benoemt. En daarmee hoef 
jij het niet tegen je collega’s te zeggen, maar mag je ons de schuld 
geven :-). 
 
‘Oude wijn in nieuwe zakken’? Deels zeker. Ambities in dienstverle-
ning, communicatie en participatie veranderen niet. En ook de visie 
daarop en de onderliggende processen en werkwijzen niet. Maar ze 
zijn over en weer beperkt bekend bij andere afdelingen terwijl de we-
relden van die afdelingen wel naar elkaar toe groeien. Elkaar uitleggen 
van wat er al is helpt dan. Wat nieuw is, is de samenhang tussen deze 
processen én de volwassenheid van participatie, de verwachting van de 
gemeenschap en de technologische ontwikkeling. En juist daar zitten 
de antwoorden op de vragen van nu! 
 
Belangrijke noot is dat alle overheden altijd verschillend zijn. De 
grootte van de gemeente en dus ook de beschikbare capaciteit, maar 
ook de cultuur zijn alle belangrijk in de route naar de participerende, 
samenwerkende gemeente. Met onze visie willen we kaders, ordening 
en inspiratie geven waar gemeenten vervolgens lokaal invulling aan 
kunnen geven. 
 
Deze publicatie hoeft niet van voor naar achteren gelezen te worden. 
Haal eruit wat je op dit moment nodig hebt.  
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DEEL I WAT WIL DE INWONER EIGENLIJK? 

Wat wil de 
inwoner? 

Wat je ook bedenkt, kiest of wilt proberen, altijd zal ie-
mand ergens in het besluitvormingstraject de remmende 
vraag stellen ‘zit de inwoner hierop te wachten?’. Dit 
hoofdstuk laat zien dat de organisatie sowieso aan het 
werk moet om beter in gesprek te zijn en beter samen te 
werken met de gemeenschap.  
Het hoofdstuk laat ook zien dat afdelingen en processen 
naar elkaar toe groeien en dat samen optrekken best 
logisch is 

DEEL II ONTWIKKELINGEN 

Ontwikkelin-
gen in  
communicatie, 
dienstverlening 
en participatie 
en de duiding 
daarvan. 

Wat zijn de vraagstukken die nu of straks in jouw organi-
satie spelen? En wat betekenen die vragen? Dit hoofd-
stuk plaatst de vragen die wellicht in jouw organisatie 
spelen in context. De duiding helpt je om uit te leggen dat 
deze vragen nieuw zijn of juist niet, juist jouw vragen zijn 
of ook die van een andere afdeling en dat als je er mee 
aan de slag gaat, er waarschijnlijk nog meer vragen vol-
gen die je ook gelijk zou moeten willen oppakken. 

DEEL III VISIE & AMBITIE 

Visie en 
groeimodel 

Als dan dienstverlening, communicatie en participatie 
naar elkaar toe groeien, wat zou dan je visie daarop kun-
nen zijn? En welk ambitieniveau heeft jouw organisatie 
daarbij? En waar staat je organisatie nu eigenlijk? 
 
Vanuit de huidige opvattingen en toekomstige ontwikke-
lingen rond dienstverlening, communicatie en participatie 
formuleren we een visie waar lokale overheden in 2025 
zouden moeten willen staan. We optimaliseren het 
groeimodel uit de eerdere bundels en werken dat uit, 
zodat het in elk proces en in elke groeifase is te gebrui-
ken. Je kunt vanuit de stip op de horizon terugtellen naar 
de organisatie en uitvoering van de processen nu: wat 
blijft en wat gaat straks anders? 

DEEL IV NIEUWE TAKEN & ACTIVITEITEN 

De nieuwe 
taken van de 
ambtelijke 
organisatie 

Wat zijn dan de taken die bij Dienstverlening, Communi-
catie en Participatie samenkomen? Dit overzicht helpt je 
om over de grenzen van je proces of afdeling heen te 
kijken. Het brengt geordend de bestaande en nieuwe 
taken onder woorden. En dat helpt vervolgens om keuzes 
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te maken of je deze taken wilt oppakken, wanneer en hoe 
je dat handig kunt organiseren. 

DEEL V EN NU VERSNELLEN 

Praktische 
handreikingen 
bij actuele 
vraagstukken 

Terug naar de vragen die nu leven. Van contentcreatie tot 
interactie, van e-diensten tot SnapChat, van publiceren 
tot in contact zijn met de jeugd. Van KCC tot Newsroom. 
Hoe werkt het en wat zijn handige tips? Wat leren we van 
experts en wat leren we van andere gemeenten?  
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DEEL I. WAT WIL DE INWONER EIGENLIJK? 
 
 
Welke keuze de organisatie ook maakt, welke visie je ook hebt bij dienstver-
lening, communicatie en/of participatie, er zal altijd iemand de vraag stel-
len ‘zit de inwoner hierop te wachten?’. Een legitieme vraag, omdat stappen 
altijd gepaard gaan met investeringen of verschuivingen van activiteiten en 
budgetten. Maar ook een lastig te beantwoorden vraag. Want kan een in-
woner zelf al formuleren dat hij op bijvoorbeeld Snapchat zit te wachten?  
 
Omdat we later in deze publicatie allerlei inrichtingskeuzes bespreken, is 
het handig om een gezamenlijk beeld te hebben bij ‘waar we het over heb-
ben’. Wat is de reikwijdte van deze publicatie? Deze verkenning helpt je om 
de processen en afdelingen Dienstverlening, Communicatie en Participatie 
te betrekken bij de volgende stappen. En om de ander inzicht te geven in wat 
er in jouw proces of afdeling speelt. Het raakt immers aan al die processen 
en afdelingen. Inzoomen op klanten, kanalen, klantcontact en interactie 
geeft die verbinding en reikwijdte. Geen overbodige luxe nu de collega’s van 
Communicatie steeds dichter op de processen rond dienstverlening kruipen 
(en er vervolgens ook nog eens veel van vinden!). 
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1. Eerst definitie van inwoner: burger, kiezer, toerist 
 
Een klassieke discussie is de semantische over hoe de inwoner te 
noemen. Veel voorkomende varianten zijn burger, inwoner, klant of 
cliënt. We vinden deze discussie om andere reden dan semantische 
helderheid relevant. Het laat goed zien dat een inwoner op verschil-
lende momenten ten opzichte van de overheid een andere rol heeft. 
En als we de vraag willen beantwoorden ‘wat de inwoner wil’, dan 
geeft deze discussie een deel van de reikwijdte van die vraag.  
 

 
Figuur 3. Wijkbewoner, toerist, kiezer, belastingbetaler: de inwoner heeft vele gedaanten. 
 
Tot zover de academische aanvliegroute. Welke definities zijn de 
meest gangbare? Dr. Hiemstra (van adviesbureau Hiemstra & de 
Vries) kwam al in 2003 met de volgende indeling: 
 

de inwoner in zijn rol als de overheid in zijn rol als 

1. klant dienstverlener 

2. onderdaan handhaver 

3. kiezer besluitvormer 

4. partner organisator van de participatie, ontwikkelaar, 
beleidsvormer 
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5. gebruiker beheerder van de openbare ruimte 

 
Latere bewerkingen voegen daar aan toe: 
 

de inwoner in zijn rol als de overheid in zijn rol als 

belastingbetaler heffer en verantwoorder van de uitgaven 

wijkbewoner wijkbeheerder 

toerist gastheer 

 
En uit de crisisbeheersing leren wij nog een zeer belangrijke rol die 
alleen bij incidenten en crisissituaties speelt: 
 

de inwoner in zijn rol als de overheid in zijn rol als 

getroffene hulpverlener 

 
Bij een overheid die een stevig beroep doet op zelfredzaamheid en 
participatie, heeft de inwoner een andere rol. Als vrijwilliger, als initia-
tiefnemer of bijvoorbeeld als behulpzame buurman. 
 

de inwoner in zijn rol als de overheid in zijn rol als 

vrijwilliger partner, deelnemer of faciltator 

 
Belangrijke opmerking voor het vervolg van deze publicatie is dat de 
interactie en het klantcontact per rol enorm verschillen op inhoud, 
vorm (toon) en emotie. En dat dat bij een KCC of bij Communicatie of 
in de processen in de organisatie continu én frequent door elkaar heen 
loopt. In grote volumes! Best complex als je weet dat er bijvoorbeeld 
jaarlijks twee keer zoveel telefoontjes zijn als inwoners van een ge-
meente. 
 
We kiezen in het vervolg van deze publicatie voor de term ‘inwoner’. 
En ‘klantcontact’ voor de contactmomenten tussen inwoner en ge-
meenten. We gebruiken de term ‘gemeenten’ om lokale overheden te 
duiden. Waar nodig zullen we de rol van de inwoner, de aard van het 
klantcontact of een andere overheid dan de gemeente op dat moment 
expliciet maken.
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Naast 1-op-1, ook 1-op-n en n-op-n 
De benadering van de inwoner en de relatie die er vervolgens met de 
gemeente is, is eendimensionaal. Het is een 1-op-1-contact. Bij com-
municatieprocessen gaat het juist vaak om het benaderen van een 
doelgroep, 1-op-n communicatie, waarbij n staat voor meer dan 1. 
Denk aan krantenartikelen, persconferenties, berichten op de website, 
abri’s en bewonersbrieven. Het betreft vaak zenden en publiceren, er 
is weinig sprake van interactie of echte communicatie in de zin van 
zenden-ontvangen en weer terug. Een reactie is vervolgens via een 
telefoontje, mail, gesprek of brief weer 1-op-1. 
 
Bij sociale media gaat het om gesprekken en dialogen in communi-
ties, n-op-n-interacties. Daarbinnen is er uiteraard ruimte voor 1-op-n 
bij het publiceren van een bericht of 1-op-1 bij een conversatie tussen 
inwoner en gemeente. Bijvoorbeeld in direct messages of via Whats-
App. 
 
Een dienstverlener binnen de gemeente denkt en handelt 1-op-1. Een 
Communicatie collega vooral 1-op-n. Participatie worstelt om n-op-n-
dialogen te maken van 1-op-n-gesprekken (klassieke bewonersavond) 
en 1-op-1-gesprekken. Maar dat is wel het speelveld ondertussen. We 
merken dat de 4B’s helpen om dit te zien.  
 

 
Figuur 4. De focus verschuift van inwoner in zijn rol als klant, naar buurten en groepen 
belanghebbenden. 
 
De 4B’s - omdat het zo lekker bekt - zijn: burgers, bedrijven, buurten 
en belanghebbenden: 
1. Burgers (die we dus verder inwoners noemen): in haar vele rollen 

en verschijningsvormen; 
2. Bedrijven: de ondernemers in de gemeente, de motor van de loka-

le economie, de belangrijke pilaar voor het maatschappelijke mid-
denveld; 

3. Buurten: een groep inwoners, vaak wijkbewoners, die dicht bij 
elkaar leven; 

4. Belanghebbenden: een tijdelijke groep inwoners die samenkomen 
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rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld rond de discussies over 
vluchtelingenopvanglocaties eind 2015 tot halverwege 2016. Be-
langhebbenden kenmerken zich door zwermgedrag. 

 
Een inwoner heeft verschillende rollen en kan deelnemer zijn van de 
andere B’s. Hij kan een ondernemer zijn, in een buurt wonen of op-
komen voor een bepaald belang. Het klantcontact en de interactie 
verschilt ook hier wezenlijk. Deze indeling helpt om je collega’s van 
Dienstverlening, Communicatie en Participatie te laten zien wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn met jullie klantcontact en interac-
tie. 
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2. Klantcontact, dialoog, product, zaak of klantreis 
 
We zien vaak spraakverwarring 
tussen de collega’s van het KCC 
en de collega’s van de vakafdelin-
gen, tussen de collega’s van het 
KCC en informatie-architecten/ 
adviseurs en tussen de collega’s 
van het KCC en de collega’s van 
Communicatie en/of Participatie. 
Het helpt om de verschillen vast te 
pakken om de spraakverwarring 
op te lossen. Het goede nieuws is, 
uiteindelijk heeft iedereen gelijk, 
maar ieder ook zijn eigen werke-
lijkheid. 
 
 
Figuur 5 Klantcontact heeft ondertussen verschillende verschijningsvormen: vraag, dia-
loog, product, klantreis, input voor participatie en bijvoorbeeld signaal voor de wijk. 
 
Klantcontact of product 
Vakafdelingen leveren producten en diensten. Denk aan een vergun-
ning, een beschikking, een subsidie of een regeling als schuldhulpsa-
nering, huishoudelijke hulp of een rollator. Om tot een product te 
komen zijn er meerdere momenten van contact tussen inwoner en 
gemeente, de klantcontacten. Denk aan de zoektocht op zondagavond 
op internet, de check aan de telefoon op maandagmorgen, het maken 
van een afspraak via de website, de afspraak zelf, het indienen van 
formulieren, de reactie daarop per brief van de gemeente, de brief van 
de inwoner met aanvullende info, de publicatie vanuit de gemeente 
van de aanvraag in de krant, de brief van de gemeente met de beschik-
king, de publicatie vanuit de gemeente van de beschikking in de krant 
en de definitieve beschikking per brief. Eén product kent in dit geval 
dus meer dan tien klantcontacten.  
 
De inhoud van de aanvraag en de beoordeling vallen buiten de reik-
wijdte van deze publicatie. Maar die klantcontacten zijn zeer bepalend 
voor de ervaren kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie. 
Ook opvallend is de interactie over de vele kanalen: website, telefoon, 
e-formulier, fysiek, sociale media, brief en krant. En dat dus voor een 
product! In het sociaal domein en het werk in de wijk zijn de klantcon-
tacten nog veel intensiever en nog meer multichannel. Denk aan 
WhatsAppen met de buurtcoördinator, keukentafelgesprekken en 
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groepsdiscussies op Facebook. Het afhandelen van een klantcontact 
op de juiste manier is een vak op zich, met eigen normen en be-
sturing. 
 
Klantcontact of zaak 
Het zaakgericht werken is in tien jaar tijd tot in ieder gemeentehuis 
doorgedrongen. Een zaak is hetzelfde als een product zoals hiervoor 
beschreven. En dus ook de relatie klantcontact versus zaak is dezelfde 
als tussen klantcontact versus product. Voor een zaak zijn verschillen-
de klantcontacten nodig die over verschillende kanalen lopen. 
 
Wij zijn aanhangers van het zaakgericht werken. En ook van de onder-
liggende basisadministraties. Dit zijn beide belangrijke randvoorwaar-
den om klantcontact en interactie online te organiseren op die plekken 
waar de inwoner er op zit te wachten. Het is een basis die we op orde 
moeten hebben voordat we volgende stappen zetten.  
 
Tegelijkertijd constateren we dat de focus van de collega’s van ICT en 
de informatie-architecten en -adviseurs op het invoeren van het zaak-
gericht werken, weinig ruimte laat voor het klantcontactdenken. En 
juist dat is dé sleutel naar snel veel betere dienstverleningsprestaties. 
De denklijn vanuit het zaakgericht werken is nu dat een volledig 
klantbeeld nodig is voor het afhandelen van klantcontact. Echter, in 
nog geen 10% van het klantcontact is dat klantbeeld relevant. En van-
uit privacy en informatiebeveilging vaak zelfs niet eens wenselijk. Een 
goede kennisbank, een up to date telefoonboek met zicht op beschik-
baarheid van collega’s en enkele e-formulieren zijn namelijk al ruim 
voldoende om 80% van de telefoontjes in een keer af te handelen. Een 
medewerker van het KCC heeft een medewerkersportaal nodig voor 
het afhandelen van klantcontact waar juist deze functies in zitten. 
Door het zaakgericht werken ontstaan er helaas te vaak medewer-
kersportalen die de zaak centraal stellen in plaats van het klantcontact 
en wat daarvoor nodig is. 
 
Ontwikkelingen als samenwerken in de keten of met een belangen-
groep waarbij de gemeente niet de eigenaar van het proces is, en dus 
niet de administratie van de zaak in handen heeft, worden helemaal 
gemist door de focus van de organisatie op het invoeren van het zaak-
gericht werken. Net als multichannel dienstverlening op andere kana-
len dan die van de gemeente (op een platform van een bepaalde doel-
groep zoals zwangere dames). Of het invoeren van open data. Het 
zaakgericht werken slokt alle broodnodige ICT-innovatie-energie van 
de gemeente op. Een lastig dilemma dat nog wel een paar jaar zal 
aanhouden. 
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Klantcontact of zenden of publiceren 
Communicatiemedewerkers zijn vaak degenen die in een gemeente-
lijke organisatie zijn gestart met sociale media. Vaak vanuit de motiva-
tie om berichten te plaatsen: zenden of publiceren. Het was een van 
nieuwe communicatiemiddelen van het type roeptoeter, net als de 
bewonersbrief, de persconferentie en het bericht op de gekochte kran-
tenpagina van de gemeente. 
 
Op sociale media gingen inwoners terugpraten. En hun mening uiten. 
En vragen stellen. Met maar enkele van de vele berichten kan, wil of 
moet de gemeente iets. En er zat een nieuw type klantcontact in, het 
signaal. De collega’s van Communicatie beschikken doorgaans over de 
fijngevoeligheid en tact om hier juist mee om te gaan. En ze konden 
gelijk vragen beantwoorden als die er tussen zaten. Tot zover een logi-
sche ontwikkeling van webcare bij het team Communicatie.  
 
Ondertussen waren er impliciet enkele inrichtingskeuzes gemaakt die 
bij Dienstverlening thuishoren: 
1. het openen van nieuwe servicekanalen, namelijk de verschillende 

sociale media platformen en vaak meerdere accounts per plat-
form; en dat terwijl de collega’s van Dienstverlening ruim tien 
jaar druk waren om van alle kanalen juist een ingang te maken 
(drie pagina’s met telefoonnummers van de gemeente in het tele-
foonboek terugbrengen tot een telefoonnummer; samenvoegen 
van de fysieke balies naar een centrale hal);  

2. het organiseren van het afhandelen van klantcontact, inclusief 
eerste, tweede en derdelijns afhandeling, inclusief het aanleggen 
van kennisbanken, maar zonder echt kennis te hebben van de be-
sturing van klantcontact. 

 
Het plaatsen van berichten op online media is echt een andere activi-
teit dan het beantwoorden van vragen of het ingaan op signalen. Goe-
de berichten maken (content) is wat anders dan online klantcontact 
afhandelen. Zie hoofdstuk 14 en 15 voor het verschil. Het afhandelen 
van online klantcontact (webcare) is het meest logisch te organiseren 
bij het KCC. Uiteraard is het dan handig om de lastigere vragen en de 
signalen wel door de collega’s van Communicatie te laten afhandelen. 
 
Klantcontact of dialoog 
Zeker online is een enkel bericht vaak een onderdeel van een gesprek. 
Bijvoorbeeld via WhatsApp als gesprek over een klantvraag. Zo’n 
WhatsApp-gesprek begint vaak met een enkel bericht met ‘hallo’ of 
‘Yo’. Bij een initiatief in een buurt is een enkel bericht vaak een on-
derdeel van een hele dialoog. Dat is ook bij reacties op een post op 
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Facebook vaker het geval. Waar een tweet een enkele melding over de 
openbare ruimte kan zijn, bijvoorbeeld over straatverlichting die niet 
werkt, kan een andere tweet een onderdeel zijn van een online dia-
loog. De afhandeling zal uiteraard anders verlopen. De klantvraag 
(melding) past prima bij een KCC; een dialoog hoort meer bij de 
wijkmanager met kennis van de context of de beleidsadviseur met 
kennis van zaken. En bij elk klantcontact heeft de inwoner andere 
verwachtingen over wat prettig is of werkt. 
 
Klantcontact of klantreis 
In 2016 is het fenomeen ‘klantreis’ veel besproken. KING (het Kwali-
teits Instituut Nederlandse Gemeenten) zet daar momenteel stevig op 
in. Een klantreis is per product, zaak of dialoog te tekenen. De klant-
reis bestaat uit de stappen van het betreffende proces (van de vakafde-
ling), de klantcontacten die nodig zijn voor het leveren van het product 
(zoals hierboven beschreven) én de emoties per processtap of klant-
contact. Een goedgekeurde aanvraag is natuurlijk leuker dan een af-
gewezen aanvraag. Een vlot lopend contact met de ambtenaar is na-
tuurlijk fijner dan een stroef lopend contact. Een website waar infor-
matie snel te vinden is en waar de formulieren helder en logisch zijn, 
is uiteraard prettiger dan een website waar je informatie niet kunt 
vinden of waar je strandt op de techniek of complexiteit van een e-
formulier. Een klantreis laat voor een product of zaak goed zien hoe de 
inwoner de samenwerking en het contact met de gemeente beleeft.  
 

Figuur 6. In een klantreis veel klantcontacten, veel emoties, veel bejegeningen en veel 
beleving (bron: naar een figuur van KING] 
 
De verwachtingen en emoties zijn anders per klantcontact, per klant-
reis (product/ dienst/ zaak) en zelfs per processtap binnen de klant-
reis. Ga er maar aanstaan met tienduizenden klantcontacten per jaar! 
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Het team Communicatie krijgt meer zicht op het afhandelen van 
klantcontact door webcare. En ze begrijpt beter hoe dat verloopt, inclu-
sief de bejegening en al dan niet handige processen op de vakafdeling 
of in het KCC. Dienstverlening stuurt op de afhandeling van klantcon-
tact, Communicatie - als ze er al op sturen - juist op beleving en beje-
gening. Beide teams hebben gelijk, maar ze zijn nog niet op elkaar 
afgestemd. En juist bij het onderbrengen van webcare bij het KCC 
wordt dit een spannend punt. We zien dit ook bij gemeenten die al 
verder zijn met het opzetten van communities of de inzet van online 
media in wijken. 
 
Het denken in klantreizen gaat impact krijgen op de online dienstver-
lening. Juist de aanleiding voor bijvoorbeeld het bezoek aan de website 
komt meer centraal te staan in de klantreis. Zo’n aanleiding kan een 
bericht in de Berichtenbox zijn, maar bijvoorbeeld ook een verhuizing, 
het bereiken van de achttienjarige leeftijd of het idee om een buurt-
feest te organiseren. Met de aanleiding als vertrekpunt kunnen dan 
alle mogelijk relevante producten en diensten worden aangeboden, 
zelfs over de grenzen van de eigen organisatie heen (‘misschien ook 
interessant voor u’). Zie ook https://levensgebeurtenissen.overheid.nl 
 
Combineer je de aanleiding dan weer met de gepersonaliseerde 
dienstverlening, dan kan je niet alleen wijzen op relevante producten 
en diensten, maar ook proactief handelen. ‘Wil je dit jaar weer een 
buurtfeest organiseren?’ ‘Uw paspoort verloopt binnenkort.’ ‘Op uw 
verzoek informeren wij u persoonlijk over de jaarlijkse kermis bij u in 
de buurt.’ ‘Binnenkort wordt uw straat opengebroken om de riolering 
te vernieuwen.’ Daar zal ook het persoonlijke profiel een prominente 
rol gaan spelen, om te voorkomen dat dit als spam wordt ervaren. 
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3. De dynamische rol van de gemeente bij participa-
tie 
 
Iris Korthagen en Ira van Keulen van het Rathenau Instituut onder-
scheiden in hun essay Geef inwoners meer dan een noodrem grofweg vier 
vormen van inwonerbetrokkenheid. Allereerst informatieve betrok-
kenheid: inwoners nemen kennis van informatie over de politieke 
besluitvorming en wisselen (interpretaties van) deze kennis uit. Kriti-
sche, monitorende inwoners houden in de gaten wat er speelt in de 
politiek en in hun eigen omgeving. Aan dit type inwonerbetrokken-
heid wordt vaak voorbijgegaan in discussies over democratische inno-
vatie, de participatiesamenleving en de doe-democratie, maar het is 
cruciaal voor het functioneren van de representatieve democratie. Het 
past ook in het realistische beeld dat niet alle inwoners willen of kun-
nen participeren. 
 
Als tweede vorm onderscheiden ze beleidsbeïnvloedende betrokken-
heid: invloed van inwoners op beleid van een overheidsinstantie. 
Voorbeelden van beleidsbeïnvloeding zijn inwonerconsultaties door 
politiek of overheid, of inwoners die op eigen initiatief advies uitbren-
gen. De derde vorm is zelfredzame betrokkenheid, waarbij inwoners 
zelf of in samenspraak met andere partijen (waaronder de overheid) 
aan de slag gaan, en publieke taken oppakken. Door bijvoorbeeld 
buurtmoestuinen of zorg- en energiecoöperaties te beginnen en/of te 
beheren worden inwoners mee-beslissers; door te doen pakken ze zelf 
maatschappelijke vraagstukken op. De laatste vorm is directe inwo-
nerbetrokkenheid. Dit houdt in dat inwoners zelf bij meerderheid een 
besluit kunnen nemen, zoals via bindende referenda. 
 
Nu gemeenten veel verwachtingen hebben bij participatie en zelfred-
zaamheid, en daar vol op inzetten, verandert de rol ten aanzien van 
een initiatief sterk. Voorheen nam de gemeente zelf het initiatief en 
betrok daarbij partners en inwoners. Nu kan het initiatief ook uit de 
buurt of een belangengroep komen. De gemeente is dan niet meer 
eigenaar. De gemeente heeft dan een keuze: loslaten, meedoen, facili-
teren of regisseren. En het kan zelfs zo zijn dat de gemeente het initia-
tief (weer) naar zich toe haalt.  
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Figuur 7. De rol van de gemeente verschilt per initiatief en zelfs binnen een initiatief. 
 
De houding van de gemeente zal bij iedere keuze ten aanzien van het 
initiatief en de deelnemers verschillen. De houding kan zelfs tijdens 
een ‘klantreis’ van zo’n initiatief verschuiven. Een inwoner kan het 
contact met de gemeente tussen en binnen initiatieven totaal verschil-
lend ervaren. 
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4. Al 22+kanalen voor klantcontact en interactie! 
 
De kanalen waarover de inwoner in elk van zijn rollen contact heeft 
met de gemeenten vormen een dimensie op zich. Verschillende doel-
groepen gebruiken verschillende kanalen, elk kanaal heeft toch speci-
fieke eigenschappen wat klantcontact en interactie betreft, kanalen 
worden vaak door elkaar gebruikt, gemeenten sturen daar ook graag 
op en tot slot is het eigenaarschap van die kanalen vaak niet in een 
hand belegd. Goed om dit eens te ontrafelen. 
 
Kanalen naast elkaar 
Met de komst van sociale media groeit het aantal kanalen voor klant-
contact en interactie van de gemeente. Het type contact en interactie 
verschilt per kanaal. Het onderstaande overzicht laat de verschillen en 
de mogelijkheden goed zien. Dat helpt in deel V waar we inrichtings-
keuzes bespreken. 

Figuur 8. Ondertussen zijn meer dan twintig kanalen voor klantcontact en interactie. 
 

kanaal type kenmerken 

telefoon klantcontact blijft het belangrijkste kanaal 

receptie klantcontact niet specifiek 

balie klantcontact blijft nodig, vooral voor ouderen 
en minder online vaardigen, 
complexe zaken, voor bulkpro-
ducten die (nog) persoonlijke 
identificatie vragen zoals reisdo-
cumenten en burgerlijke stand 
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spreekkamer/ 
fysiek gesprek  

klantcontact al dan niet in publieke instanties 
anders dan het gemeentehuis, 
zie de gemeente Molenwaard die 
juist naar inwoners toe gaat voor 
dienstverlening 

mail klantcontact niet specifiek 

brief klantcontact niet specifiek 

website klantcontact, pu-
bliceren 

inwoners (in alle rollen), toeristen 
en professionals komen hier 
allemaal samen op een landings-
pagina, een lastige opgave! 

persoonlijke inter-
net pagina PIP 

klantcontact, pu-
bliceren, dialoog 

misschien wel door het persoon-
lijke en daarom zeer relevante 
karakter samen met mijnover-
heid.nl dé ingang naar de ge-
meente van de nabije toekomst 

e-formulieren klantcontact vaak sterk vanuit vakafdelingen 
gedefinieerd waardoor er formu-
lieren met voor de inwoner veel 
onnodige vragen opstaan. 
DigiD gaat helpen om minder 
gegevens te hoeven invullen! 

app klantcontact, pu-
bliceren 

vaak functiespecifiek, bijvoor-
beeld bij informatie die mobiel 
beschikbaar moet zijn of informa-
tie (positie, foto, duiding) die juist 
bij een geo-locatie verzameld 
moet worden 

Twitter klantcontact, sig-
naal, publiceren, 
dialoog 

bij crisissituatie of nieuwsmomen-
ten 
9% van Nederlanders zit dage-
lijks op Twitter anno 2016 (vooral 
maatschappelijk middenveld, 
professionals en ondernemers) 

Facebook klantcontact, sig-
naal, publiceren, 
dialoog 

40% van de Nederlanders zit 
dagelijks (!) op Facebook, popu-
lair gezegd, het volk zit op Face-
book! 
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Instagram klantcontact, sig-

naal, publiceren, 
dialoog 

toeristen, jongeren 

Snapchat klantcontact, sig-
naal, publiceren, 
dialoog 

jongeren 

WhatsApp klantcontact niet specifiek, maar wel dezelfde 
toon als het klantcontact aan de 
telefoon; laagdrempelig, snel en 
gratis bij wifi 

YouTube publiceren, dia-
loog 

niet specifiek 

wijkmanager klantcontact veel 1-op-1 op initiatief van be-
langhebbenden en buurten 

keukentafel klantcontact zorgbehoevenden, inwoners van 
gemeenten zonder gemeentehuis 

wijkbeheerder klantcontact buurtbewoners 

consulent klantcontact maatwerk in een complexe con-
text bij zowel de inwoner als de 
samenwerkende instanties en 
overheden 

krant publiceren dé meest effectieve wijze van 
publiceren, nog steeds 

abri publiceren publiekscampagnes 

bewonersbrief publiceren doelgroep specifieke communica-
tie; online campagnes beginnen 
een goed alternatief te bieden al 
bereiken we daar nog niet ieder-
een mee (al hoe wel de bewo-
nersbrief ook niet door iedereen 
wordt gelezen) 
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Er zijn nieuwe kanalen op komst: 
 

1. chat: nu we met de inzet van WhatsApp als servicekanaal bin-
nen een uur en vaak veel sneller reageren op vragen en inter-
acties, zijn we zo goed als in staat om realtime klantcontact af 
te handelen; bovendien is ‘men’ gewend aan korte online con-
versaties; dit maakt het zowel organisatorisch als in de toepas-
sing mogelijk om chat als service en interactie-kanaal in te zet-
ten; wij verwachten dat dit snel gaat gebeuren en gemeenten 
dit ook op hun website en andere plekken willen inzetten; le-
veranciers van online media software sorteren hier al op voor; 

 
2. Facebook messenger: de verwachting is dat Facebook stevig in-

zet op messenger en dat wij dat met zijn allen veel gaan ge-
bruiken zoals we nu ook WhatsApp gebruiken (dat trouwens 
ook van Facebook is); 

 
3. SnapChat: het sociale media platform wordt door jongeren 

veel gebruikt; gemeenten experimenteren hiermee; gemeente 
Voorst gebruikt het om jongeren te bereiken; gemeente 
Roeselare in België laat een SnapChat account rouleren onder 
de inwoners van de gemeente: elke week laat een andere in-
woner zien waarom de stad zo’n mooie is! 
 

4. persoonlijke internet pagina gaat dé persoonlijke online toegang 
worden voor de inwoner bij de gemeente en de overheid. Met 
informatie en diensten op maat en alle lopende zaken met de 
overheid op een plek. 

 
5. …; vooral uit de hoek van online media, participatieplatfor-

men, co-creatieplatformen, samenwerkingsmogelijkheden als 
Google, Microsoft Office 365 en social intranetten schieten de 
interactiemogelijkheden als paddenstoelen uit de grond; blijf 
de ontwikkelingen op de voet volgen! 

 
Kanalen door elkaar 
Een kanaal kan dus meerdere functies hebben. Functies die nu vaak in 
verschillende processen en afdelingen zijn georganiseerd. Binnen een 
klantreis worden kanalen door elkaar gebruikt. En ook hebben kan-
toortijden als openingstijden per kanaal hun langste tijd gehad. De 
uitdagingen zijn voelbaar. 
 
Graag merken we op dat het eigenaarschap van de bovenstaande kana-
len en de sturing daarop vaak versnipperd is georganiseerd. Bij 
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Dienstverlening, bij Communicatie en zelfs bij ICT(!). Dat maakt de 
inzet van die kanalen voor Dienstverlening, Communicatie en Partici-
patie best een complexe opgave. 
 
Kanaalsturing (zijn we nog niet zo goed in) 
Kanaalsturing is het verleiden van inwoners om een andere kanaal te 
kiezen dan het voor de inwoner makkelijkste kanaal. Deze ambitie 
komt vaak voor uit bezuinigen of juist het laten renderen van investe-
ringen in de online kanalen. Ook al is het besluit tot kanaalsturing 
met een mooie business case genomen, in de praktijk komt het niet 
structureel tot daadwerkelijke verschuivingen als gevolg van sturende 
maatregelen. Wil je namelijk de gedragsverandering tot stand brengen 
om de inwoner naar een ander kanaal te bewegen, dan heb je ‘consu-
mentenmarketing’ nodig: veel campagnes en veel herhalen. Welke 
gemeente die inzet op e-dienstverlening en nieuwe servicekanalen 
heeft dat al zo aangepakt? 
 
Een mooie uitzondering is de gemeente Molenwaard. Zij zetten in op 
de bediening van inwoners op locatie in plaats van in het gemeente-
huis (dat zij niet meer hebben). En ook de gemeente Waadhoeke in 
Noord-West Friesland met meer dan twintig (dorps-)kernen wil ervoor 
zorgen dat inwoners dichtbij worden bediend. En dan kan het best zo 
zijn dat dat wel de makkelijkste manier voor de inwoners is, maar niet 
de meest efficiente voor de gemeente. In Eindhoven kun je een mel-
ding openbare ruimte doorgeven via de app BuitenBeter. Door stevige 
en langlopende reclame komt ondertussen al meer dan 50% (!) van de 
meldingen via de app binnen. Voor de vakafdeling is dat fijn, omdat 
de meldingen met foto en coördinaten veel makkelijker is af te hande-
len. En de inwoner vindt het makkelijker en leuker. Het stimuleert om 
sneller een steentje bij te dragen en te melden als er wat aan de hand 
is. 
 
Overigens zien we dat het aantal bezoekers op de gemeentewebsite 
veel hoger is dan het aantal telefoontjes of fysieke bezoekers. In die 
zin werkt de ontwikkeling van alles online wel (maar dat is niet de 
verdienste van de gemeente). 
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5. Wat wil de inwoner als klant, per kanaal of per 
moment in het proces? 
 
Terug naar de titel van dit deel: ‘wat wil de inwoner eigenlijk’. Blijk-
baar hangt dat af van de rol van de inwoner, het proces of de klantreis 
waar hij in zit, het moment in die klantreis, de uitkomst van die klant-
reis, het kanaal waar hij met de gemeente mee in contact is, en soms 
ook nog de rol van de gemeente in een participatietraject. De eenvou-
dige vraag heeft een uitgebreid antwoord. 
 
Bureau Necker van Naem is gespecialiseerd in het onderzoeken van 
wat inwoners er van vinden. Uit verschillende onderzoeken blijkt ge-
lukkig een antwoord. 
 

kanaal/ type 
contact/ rol van 
de gemeente 

verwachting inwoner 

telefoon Ik word sowieso geholpen. Hopelijk kan dat zonder 
doorverbonden te worden.  

doorverbinden Liever niet.  

terugbelverzoek Levert onzekerheid op. Word ik wel teruggebeld?  

receptie Een vriendelijke ontvangst, heldere uitleg en hulp.  

balie Wanneer ik de moeite neem om ergens speciaal naar 
toe te gaan dan verwacht ik minimaal een vriendelijke 
en persoonlijk bejegening.  

mail Ik verwacht zelden mails van de gemeente. De frequen-
tie van nieuwsbrieven e.d. is doorgaans laag. Dit terwijl 
het het voorkeurskanaal is van veel mensen om infor-
matie van de gemeente te ontvangen én om contact op 
te nemen.  

brief Ik verwacht belangrijke informatie. Over werkzaamhe-
den en ontwikkelingen die mij direct aangaan.  

WhatsApp Ik verwacht service. Snel en correct. 

Twitter Ik verwacht het belangrijkste nieuws en op de hoogte te 
kunnen blijven van calamiteiten.  

Facebook Ik verwacht op de hoogte te kunnen blijven van belang-
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rijke ontwikkelingen en met de gemeente in dialoog te 
kunnen gaan. Na e-mail en de website is dit het belang-
rijkste kanaal waarmee inwoners met hun gemeente 
willen communiceren. 

Instagram Ik verwacht niet dat de gemeente hier aanwezig is. 
Wanneer dit wel zo is verwacht ik mooie foto’s van mijn 
gemeente.  

Snapchat Ik verwacht niet dat mijn gemeente hier aanwezig is. 

website Ik verwacht een antwoord op het merendeel van mijn 
vragen. Dé plek voor het vinden van informatie. Bijvoor-
beeld over werkzaamheden, afval, burgerzaken, beslui-
ten van de raad en het indienen van klachten.  

e-formulieren Ik verwacht dat het hiermee ‘geregeld’ is. Veel inwoners 
echter vinden formulieren te lang en onduidelijk.  

persoonlijke 
internet pagina 
PIP 

Ik verwacht hier op maat informatie te vinden. Dit is dé 
plek voor het afhandelen van zaken die voor mij relevant 
zijn, waarbij ik maximaal ondersteund wordt door alle 
informatie die al bekend van mij is. 

app Er zijn tal van apps beschikbaar. Het is voor inwoners 
moeilijk door de bomen het bos te zien. Als de app geen 
duidelijke specifieke toegevoegde waarde heeft dan ga 
ik net zo lief naar de website.  

wijkmanager Veel mensen kennen de wijkmanager niet. Maar als ik 
iets specifieks heb dan verwacht ik persoonlijk contact. 
Iemand die zaken voor elkaar krijgt en de juiste mensen 
aan elkaar weet te koppelen.  

keukentafel Ik verwacht serieus genomen te worden. Dat mijn ge-
sprekspartner mijn persoonlijke situatie kent. 

wijkbeheerder Veel mensen kennen de wijkbeheerder niet. Als ik deze 
nodig heb dan verwacht ik dat zaken opgelost of opge-
pakt worden.  

consulent Ik verwacht iemand die met kennis van zaken mij van 
persoonlijk advies kan voorzien.  

klantcontact Ik wil in een keer geholpen worden of weten waar ik aan 
toe ben. Maar dan moet de gemeente er wel op terug-
komen! 
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dialoog Fijn als de gemeente het gesprek aangaat. Of juist niet. 
Ik verwacht een kundig, prettig schakelend contact zon-
der al te veel verwijzingen naar andere collega’s. Ik 
verwacht een menselijke maat en tegelijkertijd de zake-
lijkheid en afstand die ook bij de gemeente past. 

signaal Ik verwacht dat er gereageerd wordt. Dat mijn signaal 
gezien is. Gemeenten doen dit weinig terwijl mensen dit 
in steeds grotere mate verwachten. Het is een teken van 
betrokkenheid, zowel van de inwoner bij de gemeente 
als andersom. 

melding Ik verwacht dat het opgelost wordt en dat ik op de hoog-
te wordt gehouden van de voortgang.  

klacht Ik verwacht minimaal dat ik een reactie krijg.  

na het plaatsen 
van content 

Ik verwacht dat het vindbaar is. En dat het foutloos is. Ik 
verwacht dat moeilijke dingen makkelijk worden uitge-
legd. 

bij een crisis Ik verwacht via de website en Twitter op de hoogte te 
blijven. Ik verwacht informatie op inhoud en op het pro-
ces, zodat ik weet waar ik aan toe ben, ook al is er geen 
nieuws. Ik verwacht empathie als ik een getroffene ben. 
Ik verwacht als getroffene aandacht ook ver na een 
incident, bijvoorbeeld 5 jaar na of zelfs 20 jaar na het 
incident. 

bij een ‘nee’  Ik verwacht inlevingsvermogen. En uitleg van waarom 
een ‘nee’ bij bijvoorbeeld een aanvraag of een bezwaar. 

regisserende 
gemeente 

Ik verwacht dat de gemeente blij is met mijn bijdrage. Ik 
verwacht terugkoppeling op mijn bijdrage. Ik verwacht 
samen te werken met een professional. Ik verwacht een 
contactpersoon voor het hele proces. Ik snap dat er 
experts zijn voor bepaalde stukken. 

faciliterende 
gemeente 

Ik verwacht dat de gemeente deelneemt aan initiatieven 
als zij er een bijdrage aan kunnen leveren. En als ze 
meedoen, dat ze ook dat inbrengen dat zij vanuit de 
gemeente kunnen inbrengen. Ik verwacht dat in de vorm 
van geld, handjes, contacten of middelen. Ik verwacht 
dat zij dankbaar zijn dat iemand het initiatief neemt. Ik 
verwacht dat de gemeente haar best doet om het initia-
tief te laten slagen. 

deelnemende Ik verwacht dat de gemeente deelneemt aan initiatieven 
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gemeente als zij er een bijdrage aan kunnen leveren. En als ze 
meedoen, dat ze ook dat inbrengen dat zij vanuit de 
gemeente kunnen inbrengen. Dat kan in de vorm van 
geld, handjes, contacten of middelen. Ik verwacht dat zij 
dankbaar zijn dat iemand het initiatief neemt. 

loslatende ge-
meente 

Ik verwacht niet dat de gemeente overal mee doet. Ik 
verwacht niet dat de gemeente altijd expliciet maakt dat 
zij niet meedoet. Soms is het wel handig om te weten 
dat en waarom de gemeente niet meedoet. Soms is het 
fijn om door de gemeente te worden aangemoedigd. 

samenwerkende 
gemeente 

Ik verwacht samen te werken met een professional. Ik 
verwacht een contactpersoon voor het hele proces. Ik 
snap dat er experts zijn voor bepaalde stukken. 

 

 
Figuur 9. De inwoner heeft verschillende verwachtingen bij elk van de kanalen, de fase 
van een proces of samenwerking of de rol van de gemeente daarin. 
 
Wat uit onderzoeken blijkt is dat het kanaalkeuze niet per definitie iets 
zegt over de mate van tevredenheid over de communicatie van de ge-
meente. Niet alle kanalen zijn voor alle boodschappen even geschikt. 
Over het algemeen is het zo dat mensen ontevreden worden wanneer 
zij het gevoel hebben onvoldoende op de hoogte te worden gehouden 
wanneer het onderwerpen betreft die hen direct aangaan. Hoe nabijer 
het onderwerp, hoe nabijer het kanaal. Een voorbeeld. Wanneer een 
gemeente iets gaat veranderen met de parkeerplekken op straat dan 
willen mensen dit het liefst per brief horen. Zij willen niet zelf op 
zoek gaan naar dit soort informatie. Het voelt dan al gauw alsof de 
gemeente iets ‘stiekem’ probeert te doen. 
 
Daarnaast zien wij dat mensen het belangrijk vinden dat zij – onge-
acht het kanaal – serieus genomen worden en vriendelijk bejegend 
worden. Dit zit veel meer in het vinden van de juiste toon. En juist dat 
is voor gemeente weer heel lastig, omdat zij – in verhouding tot com-
merciële organisaties - te maken hebben met een veel complexer dien-
stenaanbod en er moeten zijn voor álle inwoners. Van de hangjongere 
op de hoek tot de 75+er in het verzorgingstehuis. Dan kan je dus niet 
kiezen voor een consistente ‘losse’ communicatiestijl over bepaalde 
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kanalen, maar zal je je moeten aanpassen aan de persoon die je tegen-
over je hebt. Dat vergt flexibiliteit en moed. 
 
En wil de inwoner multichannel? En kanaalsturing? 
Niemand wil gestuurd worden. Echter, de belangrijkste reden voor 
mensen om voor een bepaald kanaal te kiezen is omdat het voor hen 
eenvoudig te gebruiken is en daarnaast omdat zij vinden dat het ka-
naal en het onderwerp bij elkaar passen.  
 
Het gaat dus niet om kanaalsturing, het gaat om het zo goed mogelijk 
inrichten van een proces waardoor mensen simpelweg het snelst en 
het prettigst worden geholpen. Bovendien hoeft de gemeente dit niet 
allemaal zelf te doen. Allerlei organisaties sturen mensen naar sociale 
media kanalen voor het afhandelen van vragen en klachten, naar web-
formulieren voor het aanvragen van informatie, naar WhatsApp voor 
een snel en persoonlijk advies.   
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DEEL II. ONTWIKKELINGEN 
 
In het vorige deel schetsten wij het speelveld rond klantcontact & interactie. 
In dit hoofdstuk formuleren we een visie op hoe een gemeente klantcontact & 
interactie in het publieke domein moet vormgeven. En wat zijn daarbij de 
ontwikkelingen waarmee we rekening mee hebben te houden?  
 
De onderstaande zestien ontwikkelingen en beschouwingen zijn soms moei-
lijk te ordenen onder dienstverlening, communicatie of participatie. Ver-
schillende ontwikkelingen zijn dan ook relevant voor alle disciplines. Daar-
naast zijn verschillende ontwikkelingen in de organisatie van gemeenten 
gaande die invloed hebben op het belang van vooral participatie en de orga-
nisatie van communicatie. 
 

 
   Persoonlijk,   van roeptoeter naar  met de stad  
Maximaal online verbindingsofficier  en de buurt 
     relevant   
 
Figuur 10. Ontwikkelingen in dienstverlening, communicatie en participatie bij gemeen-
ten 
 
Ontwikkelingen in dienstverlening: persoonlijk, maximaal online en rele-
vant 
 
1. Wettelijke kaders en landelijke visies 
2. Inzetten op online als het belangrijkste kanaal 
3. Persoonlijker en relevanter 
4. Een nieuw servicekanaal: online klantcontact 
5. Na ‘basis op orde’ nog niet het verwachte resultaat 
6. Blockchain wordt de echte game changer 
 
Ontwikkelingen in communicatie: van roeptoeter naar verbindingsofficier 
 
7. 90% Nederlanders dagelijks online, vooral mobiel 
8. Nieuwe, betere communicatiemiddelen: online campagnes 
9. Excellente content steeds belangrijker 
10. Eindelijk luisteren met Newsroom & TamTams 
11. Communicatie krijgt nieuwe taken 
12. Communicatie hoeft niet alles zelf te doen 
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Ontwikkelingen in participatie: mét de stad en de buurt. Zelfredzaamheid 
als dé belofte 
 
13. Bestuurlijk en ambtelijk willen we wel 
14. Een nieuwe toolset voor nieuwe toepassingen 
15. In gesprek met inwoners op andere plekken: online, aan de keukentafel 
en om de hoek 
16. ICT niet voorbereid op nieuw speelveld 
17. Raad is niet meer in de lead in de relatie met burger 
 
Ontwikkelingen in de context: verbouwen met de winkel open 
 
18. Momentum met fusies en nieuwe gemeentehuizen 
19. Na decentralisaties en bezuinigingen, nu tijd voor innovatie? 
20. Alleen het motortje ontbreekt nog 
 
Dit deel helpt je om de verschillende ontwikkelingen te verbinden aan de 
opgave voor je eigen proces of team. 
 
We hebben niet ons best gedaan om er een korte lijst van te maken. Tegelijk 
zullen we ook vast wel een ontwikkeling over het hoofd zien. Omdat wij de 
vakgebieden Dienstverlening, Communicatie en Participatie naar elkaar 
toe zien groeien - en dat dus binnen de context van de organisaties van 
lokale overheden- vinden we dat we de ontwikkelingen per vakgebied in 
beeld moeten hebben. En dat je ook de ontwikkelingen binnen het andere 
vakgebied moet kennen om zelf een visie te kunnen formuleren of inrich-
tingskeuzes te maken die verder gaan dan de grens van je eigen vakgebied. 
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6. Ontwikkelingen in dienstverlening: persoonlijk, 
maximaal digitaal en meer online 
 
Wat zijn de ontwikkelingen in dienstverlening? En aan de randen van 
de dienstverlening, zoals bij communicatie en interactie? Voor het 
opstellen van een visie en ambities op weg naar 2025 zijn wat ons 
betreft de belangrijke ontwikkelingen: 
 
1. wettelijke kaders en landelijke visies vanuit koepelorganisaties en 

het Rijk; 
2. gemeenten zetten zelf al in op online als belangrijkste kanaal; 
3. dienstverlening wordt persoonlijker en relevanter; 
4. een nieuw servicekanaal: online media; 
5. ondanks de basis op orde nog niet de sprong naar betere presta-

ties; 
6. blockchain wordt een echte game changer. 
 

Figuur 11. Ontwikkelingen in dienstverlening duwen de gemeenten het volgende level in. 
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Ontwikkeling 1. Wettelijke kaders en landelijke visies 
Koepelorganisaties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 
KING en de Vereniging Directeuren Publieksdienstverlening (VDP) 
vatten de ambities samen in Overheidsbrede dienstverlening 2020 en 
de ICT brief Digitaal 2017. De ontwikkelingen zijn: 
 
1. meer beroep op dichtbij én samenwerken; 
2. persoonlijkere dienstverlening; 
3. minder producten en diensten (door slimme ICT, data en ketens); 
4. meer mogelijkheden door hardere digitale identiteit; 
5. meer digitale producten, meer online en meer self-service; 
6. minder fysieke dienstverlening en minder telefonisch klantcon-

tact. 
 
Er zijn een reeks wetten in de maak of worden herzien. Deze wetten 
borgen de beschikbaarheid van online dienstverlening en laagdrempe-
lige toegang tot overheidsinformatie. Zoals de wet Generieke Digitale 
Infrastructuur (GDI). Tijdens het schrijven van dit boek, ligt deze wet 
ter consultatie. De wet helpt om dienstverlening over de verschillende 
overheidsorganen mogelijk te maken. De modernisering van de Al-
gemene wet Bestuursrecht AwB verankert dat een inwoner het recht 
heeft op online zaken doen. En de Wet hergebruik overheidsinforma-
tie (Who), helpt gemeenten actief informatie te delen. En er is de sti-
mulerende werking van de Digicommissaris. 
 
Een andere ontwikkeling met veel impact op de ICT, de data en de 
ICT-leveranciers, is het toenemende belang van beveiliging van data, 
privacy en archivering. Met de meldplicht datalekken Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp) lopen gemeenten het risico om bij een 
datalek een boete te krijgen tot € 800.000. Veel organisaties vertalen 
dit risico naar beleid op dataveiligheid en privacy op basis van de BIG, 
Baseline Informatievoorziening Nederlandse Gemeenten, en stellen 
bijbehorende eisen aan hun leveranciers. Dit heeft stevige impact op 
de leveranciers omdat zij een groot project moeten starten om hun 
werkwijze en architectuur te laten voldoen aan de eisen, of dat zij dat 
goed kunnen uitleggen en hierover kunnen rapporteren. Dit gaat tot 
prijsstijgingen leiden. Een ander effect is dat hierdoor een grote 
drempel ontstaat voor startende initiatieven zoals handige apps en 
platformen. Kun je van een startende club verwachten dat zij dit alle-
maal al kunnen implementeren? Mooi dilemma: hippe, vernieuwende 
toepassingen met een kans op datalekken versus oplossingen die na 
de hype de markt volgen, maar wel robuust zijn gebouwd. 
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In dit kader noemen we ook de Europese richtlijn voor toegankelijk-
heid van websites en apps van overheden trad op 22 december 2016 in 
werking. Om aan te sluiten op Europees beleid zijn de Webrichtlijnen 
op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie vervangen 
door de Europese standaard EN 301 549 (bron: 
www.accessibility.nl/nieuws/2016/12/nederland-gaat-over-op-
internationale-standaard-voor-toegankelijkheid). De Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming AVG is ook relevant voor de dienstver-
lening.  
 
Ontwikkeling 2. Inzetten op online als het belangrijkste ka-
naal 
Wanneer je tien actuele visies op dienstverlening van andere gemeen-
ten opvraagt, dan zetten ze stuk voor stuk in op maximale online 
dienstverlening als dé belangrijkste ambitie. En altijd met de aanvul-
ling: met behoud van de andere kanalen voor de inwoners die minder 
digivaardig zijn (of geen toegang hebben tot internet?) en voor de 
complexe gevallen waarbij een fysieke afspraak wenselijk is. We on-
derschrijven deze richting graag. 
 
In de praktijk wordt deze richting ingevuld met praktische, maar ste-
vige, projecten als het actualiseren van de website, het vereenvoudigen 
van de website - vaak naar een top-taken-site -, het doorontwikkelen 
van online transacties en de inzet van webcare. Volgens ons een prima 
beweging. Zowel vanuit een burgerperspectief, want de zaken waar de 
meeste mensen voor komen staan prominent op de website en die 
taken kunnen (als het goed is) zo efficiënt mogelijk worden afgehan-
deld, als ook vanuit het perspectief van de organisatie. De beheerslast 
gaat naar beneden. 
 
We beschouwen deze projecten als zeer nodig, maar vooral als het op 
orde brengen van de basis. ‘We hebben een online voorkant nodig’, 
‘we hebben online transacties nodig’ en ‘we moeten iets met sociale 
media’. Het is het uitvoeren van de 2005 agenda met soms een nieuw 
jasje. Uit klantcontactanalyses volgt, ondanks de goede bedoelingen, 
vaak een teleurstelling: een met veel moeite gedigitaliseerde transactie 
wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Uit een verdiepend interview 
volgt dan het beeld dat (1.) de online variant van het proces/ product 
niet of nauwelijks is gepromoot, (2.) het via Google niet was te vinden, 
(3.) het op de website niet of pas na zes clicks is te vinden, (4.) er een 
drempel is opgeworpen met een DigiD inlog (wat je zelden bij de 
hand hebt als inwoner), (5.) het formulier allemaal gegevens vraagt die 
alleen voor interne doeleinden worden gebruikt (zoals routering naar 
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de juiste werkstroom en (6.) het formulier zo complex is dat een in-
woner afhaakt. Tja… 
 
 

 
Figuur 12. Online kanalen en e-diensten zijn vaak niet toegankelijk of laagdrempelig. 
 
Voor ons zijn dit signalen van hetzelfde. Goed om dit kort op te som-
men en voor jouw organisatie in beeld te hebben: 
 
1. er is zware projectendruk van binnenuit, denk aan de top-taken-

website, het KCC, de decentralisaties en bezuinigingen die net 
achter de rug zijn; er is en was weinig capaciteit; 

2. de complexe ICT-/ architectuurwerkelijkheid van het zaakgericht 
werken (en hun leveranciers); de focus is daardoor bij sleutelspe-
lers (en budgeteigenaren) naar binnen in plaats van naar buiten; 

3. de versnipperde organisatie van klantcontact, interactie en kanalen 
en het ontbreken van multichannel-regie op klantcontact & inter-
actie; ‘van-buiten-naar-binnen’ inzicht ontbreekt; 

4. er beperkt tot niet gestuurd wordt op ‘meer online’: er zijn geen 
‘kpi’s’ voor en dus stijgt het % digitale transacties beperkt (het 
hebben van het E-formulier is het doel, niet het gebruik ervan). 

 
Een ander signaal van hetzelfde: waarom zetten we zo weinig fte in 
voor het online kanaal in vergelijking met de andere kanalen als tele-
fonie, balie en post? Het is niet direct zo dat daar het werk minder is 
of snel wordt, maar we vinden het belang van het online kanaal zo 
groot, dat daar meer op geïnvesteerd zou moeten worden.  
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De rol van de webprofessional 
In dit kader vinden wij het belangrijk om de rol van de webprofessi-
onal aan te halen. Deze rol is in de loop van de jaren veranderd van 
iemand die teksten bijhoud en een beetje handig is met website 
naar de beheerder van het voornaamste informatievoorzieningska-
naal van de overheid. Dat vraagt niet alleen om meer tijd (meer 
FTE), maar ook om andere competenties, ervaring, etc. Wij vinden 
dat er op dit moment echt te weinig aandacht is voor deze professi-
onal. 
 
Wiep Hamstra schrijft terecht dat “de website inmiddels vaak meer 
lijkt op een uit de hand gelopen frankensteinexperiment dan een 
serieus kanaal voor dienstverlening”. Er ligt een grote druk voor 
webprofessionals om na te denken over hun eigen rol, taak en ver-
antwoordelijkheid, maar tegelijkertijd voor de organisatie om de rol 
van webprofessional ook serieus te gaan nemen. 
 
Bron blog Wiep Hamstra: http://www.destaatvanhetweb.nl/2015/05/26/ 
over-de-ideale-weborganisatie-deel-2/ 

 
Wij denken dat je pas echt de sprongen maakt als: 
 
1. verschuiving van de andere kanalen naar online; 
2. meer gebruik van online transacties; 
3. snel verbeterende websites die snel veel gebruiksvriendelijker 

worden; 
4. brengen van de content en transactiemogelijkheden naar die plek-

ken waar de doelgroep zit; 
5. inzetten van slimme apps en aanhaken bij landelijke/ commerci-

ele initiatieven die juist die innovaties naar de publieke processen 
weten te brengen; 

6. ruimte overhouden om de nieuwe mogelijkheden te benutten 
zoals open data, apps, crowdsourcing en co-creatie. 

 
Wij vinden dan ook met klem dat ‘maximaal digitaal’ toe is aan een 
volgende invulling. Laten we beginnen met het ‘maximaal online’ te 
noemen. ‘Digitaal’ gebruik je als je vanuit analoog vertrekt. Online is 
hier en nu. Vervolgens beschouwen we de website en de infrastruc-
tuur daarachter en de e-formulieren als een gegeven. Net als online, 
sociale media, communities en co-creatie. Multichannel is een gege-
ven en we snappen hoe het werkt. We hebben volledig beeld van wat 
er op kanalen, klantcontact en interactie gebeurd en hoe we dat kun-
nen beïnvloeden. Wat is dán de invulling van ‘maximaal online’?  
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Mobiele strategie 
Het kanaal dat zich het beste leent voor maximaal online en wat 
hard groeit is het mobiele kanaal. Wil je inwoners echt van dienst 
zijn en proactief informeren, dan is een goede mobiele strategie 
een must! De grens tussen internet en native apps vervaagd. Deze 
twee zouden in elkaar moeten overvloeien (‘appsites’). MIJN ge-
meente site via de desktop en via het mobiele kanaal moet voor 
inwoners naadloos in elkaar overlopen. Zoals je ook met de websi-
te en apps van je bank ervaart. Functioneel zitten hier verschillen 
in, maar het moet als een omgeving voelen. Een goed integratie 
met social, multimedia, transactionele diensten (lees zaken en 
formulieren) en (locatiegerichte) abonnementsfuncties op informa-
tie, zullen de interactie tussen gemeente en inwoners de komende 
jaren sterk verbeteren. Het staat of valt wel bij wat je inwoners op 
dit kanaal biedt. Biedt je onvoldoende waarde op het mobiele ka-
naal dan haken burgers niet aan, maar zelfs af! 

 
Overigens, social intranet gaat de toegankelijkheid van collega’s en 
hun kennis verbeteren. De collega’s weten beter wat er buiten speelt, 
zodat ze beter kunnen anticiperen. Collega’s leren online te commu-
niceren, ze leren met korte berichtjes snel korte antwoorden te geven, 
ze leren plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Social intranet gaat 
daarbij dé interne katalysator zijn, meer nog dan bijvoorbeeld Het 
Nieuwe Werken, het neemt de organisatie mee van bewust onbe-
kwaam naar bewust bekwaam! 
 

Aardige tegendenker 
Bied je als gemeente met ‘maximaal online’ wel de juiste waarde? 
Waar online centraal staat, wordt juist het menselijke aspect schaar-
ser en daarmee waardevoller. Het digitale en het menselijke verster-
ken elkaar ten voordele van de inwoner. Steven van Belleghem pleit 
in zijn boek ‘When digital becomes human’ daarom voor een nieu-
we klantrelatie waarin online voorop staat, maar het menselijke 
aspect niet vergeten wordt. Samen zorgen ze namelijk voor de “cus-
tomer intimacy”. Waar de online relatie operationeel voor een goede 
dienstverlening kan zorgen, voegt de menselijk kant het emotionele 
contact toe. Automatisering en data, gecombineerd met empathie, 
creativiteit en passie! Dat zorgt pas voor een optimale vermaat-
schappelijking. 
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Ontwikkeling 3. Ook online persoonlijker en relevanter 
Doordat twee belangrijke randvoorwaarden de komende tijd steeds 
beter beschikbaar komen, verwachten wij een doorbraak in online 
dienstverlening. 
 
Onze verwachting is dat dienstverlening veel meer via een persoonlijk 
portaal of app zal gaan plaatsvinden dan via allerlei e-formulieren op 
een website. Banken, maar ook verzekeraars of energiemaatschappijen 
hebben die stap al gemaakt. Binnen de overheidsomgeving kijk je dan 
al gauw naar Mijnoverheid.nl, gegevenskluisjes of mijngemeente.nl in 
wat voor vorm dan ook. De basis is nu (bijna) zo ver op orde dat de 
gegevens en zaken van een inwoner online beschikbaar zijn in een 
dossier of gegevenskluis. Zodra deze gegevenskluis ook mobiel toe-
gankelijk is, dan krijgen we van de overheid dezelfde klantervaring als 
we nu ook bij de bank hebben. De beleving van een overheid die via 
een loket bereikbaar is, met achter dat loket alle stekkers naar gege-
vens en dossiers bij alle andere overheden waar ik als inwoner mee te 
maken heb. Dit gaat dé versneller zijn voor online dienstverlening op, 
maar vooral vanuit de binnenzak van de inwoner! We schrijven be-
wust ‘beleving’, omdat het technisch heel veel voeten in de aarde heeft 
om alle overheden daadwerkelijk te laten samenkomen in een per-
soonlijke ingang. 
 
Het nadeel van mijnoverheid.nl is dat het niet mogelijk is om interac-
tie te hebben. De berichtenbox werkt prima en lijkt vooralsnog een 
prima kanaal. Maar wanneer je bijvoorbeeld bezwaar wilt maken op 
een aanslag of wanneer wilt aangeven dat je financiële gegevens zijn 
veranderd voor de bijstand, dan loop je vast. Dit soort dienstverlening 
zal in onze beleving gaan plaatsvinden in de persoonlijke internet 
pagina van de overheidsorganisatie zelf. Wellicht getriggerd door een 
bericht in de berichtenbox. 
 
Ten tweede wordt de online dienstverlening de komende periode per-
soonlijk en relevant. Nu moet je als inwoner vaak zoeken naar de juis-
te formulieren en zelf bepalen of iets relevant voor je is. Straks kun-
nen we informatie beter op maat geven. Daarvoor zorgen de basisregi-
straties die steeds beter op orde komen en is de prefill beter, mede 
doordat de standaarden daarvoor beter worden. 
 

Waterschapsbelasting via de PIP 
Een mooie case hiervoor is bijvoorbeeld die van de belastingaan-
slagen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Op 28 januari zijn 175.000 aanslagbrieven waterschapsbelasting 
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verzonden. Daarvan is 38% naar de berichtenbox van MijnOver-
heid verstuurd. 
 
Vanuit de aanslag zijn er deeplinks aangebracht naar de persoon-
lijke internet pagina (PIP) van het waterschap, waar mensen kun-
nen betalen, automatische incasso kunnen aanvragen of bezwaar 
maken. Uiteraard zonder opnieuw te hoeven inloggen. 
 
De impact van deze nieuwe werkwijze is enorm. Alleen al op de 
dag van verzending hebben meer dan 10.000 mensen de PIP be-
zocht en na 3 weken heeft het waterschap meer dan 2 miljoen euro 
meer opgehaald dan het jaar ervoor.  
 
Robert Hauwert van HHNK: "Door kanaalsturing en digitaal aan-
bod op het hoogste niveau (PIP), hebben we dit verschil naar onze 
beleving kunnen bereiken." 
 
Overigens zijn het niet alleen de digitale transacties die voordeel 
meebrengen. Ook hebben in de eerste drie weken bijna 4.500 
mensen hun contactgegevens bijgewerkt! 

 
Ontwikkeling 4. Een nieuw servicekanaal: online klantcontact 
Sinds de start met de e-formulieren hebben we er een nieuw service-
kanaal bij: online klantcontact. Denk aan tweets en berichten via 
WhatsApp met vragen. Goed om die nader te duiden, om te beginnen 
met online klantcontact. Het gaat om vragen die binnenkomen via 
Twitter, Facebook en/ of LinkedIn en nu ook dus via WhatsApp, In-
stagram en/ of Snapchat. Wij zijn er voorstanders van om deze klant-
contacten als een nieuw type te zien en niet als elk afzonderlijke servi-
cekanalen. We worden daarbij gesteund doordat het afhandelen van 
deze klantcontacten ook via een werkwijze lopen, vaak in de online 
media monitor of (straks) het klantcontactsysteem (KCS) of het me-
dewerkersportaal. Deze typering helpt om conceptueel voorbereid te 
zijn op volgende online kanalen die gaan komen. We spraken in het 
vorige hoofdstuk al onze verwachting uit bij Facebookmessenger en 
chat als kansrijke nieuwe online mogelijkheden voor klantcontact.  
 
En dan ‘nieuw servicekanaal’. Daarmee zeggen we wezenlijk dat er 
ook al andere servicekanalen zijn. En dat betekent dus ook dat er al 
bestaande werkwijzen zijn en zelfs hele organisatieonderdelen die die 
servicekanalen beheren. Voor telefoontjes, eerste-, tweede-, derdelijns 
vragen, terugbelverzoeken, kennisbanken, telefoonboeken, bereik-
baarheid, roosters, enzovoorts heeft het KCC juist de afgelopen jaren 
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de basis op orde gebracht. Ze zijn georganiseerd, ze sturen op klant-
contact, ze onderhouden contact met de vakafdelingen, ze hebben 
budget en ze zijn er ook nog eens goed en efficiënt in. Sterker nog, er 
is geen plek in de organisatie die hier beter in is dan het KCC. En pre-
cies die organisatie, kwaliteiten en werkwijze is nodig voor het afhan-
delen van online klantcontact. 
 
Natuurlijk zijn er wel aspecten specifiek voor online klantcontact: 
 
1. de servicenormen (hoe snel reageer je) zijn scherp: een bericht via 

Twitter of Facebook binnen een dagdeel, een bericht via Whats-
App binnen twee uur; in de praktijk lukt het trouwens veel ge-
meenten om binnen een uur te reageren; de servicenormen voor 
telefoon, balie en receptie blijven overigens de scherpste; 

2. vorm is korter - 140 tekens - en vaak verrijkt met beeld; 
3. toon varieert van los en met humor tot kort, serieus en verwijzend; 
4. we zagen al 1-op-n en n-op-n contact versus de 1-op-1 contacten bij 

andere servicekanalen; 
5. nieuw type klantcontact ‘het signaal’: er melden zich niet alleen 

inwoners met vragen, maar de overheid wordt al dan niet bewust 
betrokken in tal van berichten; via een mention, een hashtag of 
met een sneer; dit type klantcontact kenden we nog niet op de an-
dere servicekanalen.  

 

Organiseer het als nieuw dienstverleningskanaal 
We adviseren het online klantcontact als nieuw kanaal te organise-
ren. Naast de andere kanalen en als onderdeel van multichannel 
dienstverlening. Dit is voor alle betrokkenen de meest logische en 
eenvoudige uitleg van wat er allemaal met sociale media en klant-
contact gebeurt. Wij reserveren hier de term webcare voor, het af-
handelen van online klantcontact.  

 
Online klantcontact zit in een versnelling. Met WhatsApp zijn er weer 
1-op-1 gesprekken tussen inwoner en overheid. Inwoners omarmen 
deze manier snel en vinden het prettig. Bovendien kun je zo zonder 
kosten en met alleen wifi toch contact opnemen met de gemeente. Wij 
zien in deze adoptie van WhatsApp een teken dat inwoners zich nieu-
we media eigen maken, ze deze gebruiken en ze daar ook makkelijk 
naar grijpen in plaats van de telefoon. In de wetenschap dat er een 
hele generatie WhatsAppend en Facebookend opgroeit en dat ze nau-
welijks bellen, verwachten we dat deze ontwikkeling stevig doorzet. 
WhatsApp is hier de versneller die de weg vrij maakt voor realtime 
chatten met de gemeente. 
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Waar online klantcontact een nieuw servicekanaal is, zijn er ook bij 
fysiek klantcontact ontwikkelingen. We gaan er bij ontwikkeling 15 
verder op in, omdat dat vooral participatie raakt. Het past hier om 
thuisbezorgen en het aanbieden van diensten op locatie te vermelden. 
Dit zijn nieuwe vormen van fysieke dienstverlening. Door het weg-
nemen van drempels in wet- en regelgeving is het mogelijk om pro-
ducten als identiteitsbewijzen thuis te bezorgen. We moedigen graag 
de NVVB aan om haar goede werk voort te zetten! Door het aansturen 
op wijk- en kerngerichtwerken én zelfredzaamheid en het beperken 
van kantoorruimten voor ambtenaren, worden nieuwe vormen van 
fysieke dienstverlening gezocht. Aan de keukentafel, om de hoek in 
het café, in het verzorgingstehuis, in het wijkgebouw of in de kantine 
van school of sportclub, in de bibliotheek zijn voorbeelden van nieuwe 
werkplekken voor gemeentelijke dienstverlening. 
 
Tot slot, een app met een specifieke functie zien we voor het gemak 
als een handigere vorm van eenzelfde transactie als e-formulier. 
 
Ontwikkeling 5. Na basis op orde nog niet het verwachte re-
sultaat 
Veel lokale overheden investeerden afgelopen jaren stevig in de ont-
wikkeling van dienstverlening. In de vorm van toptaken-websites, 
slimme e-formulieren, oprichting van een KCC, organiseren van web-
care, enzovoorts. Tegelijkertijd is de informatiehuishouding goed op 
orde gebracht met basisregistraties en zaaksystemen. De basis staat, 
maar zijn de prestaties nu echt al verbeterd?  
 
Een paar checkvragen: 
 
1. Weet jij hoeveel telefoontjes er bij jouw organisatie binnenkomen? 

En hoeveel bezoekers er op de website zijn? 
2. Weet jij waar die telefoontjes over gaan en voor wie ze bedoeld 

waren? En waar bezoekers op de site voor kwamen? 
3. Verwacht jij dat we veel van die telefoontjes kunnen voorkomen 

als de website beter op orde is, de collega’s terugbellen en we onze 
processen slimmer maken? En als we de items op de website beter 
vindbaar maken op Google en de formulieren eenvoudiger? 

4. Verwacht je dat telefoontjes sneller zijn af te handelen als we zicht 
hebben op de beschikbaarheid van collega’s en we niet voor niets 
proberen door te verbinden? 

5. Verwacht jij dat het aantal afspraken voor de dienstverlening toe-
neemt als we dat beter promoten? En ook dat e-diensten vaker 
worden gebruikt? 
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6. Registreert jouw organisatie klantcontact en gedrag van inwoners 
op alle klantcontact- en interactiekanalen? Heeft jouw organisatie 
daar kpi’s bij en stuurt zij daarop? 

7. Is jouw organisatie slagvaardig geweest met de inzet van sociale 
media en de organisatie van webcare of hing het af van enkele en-
thousiaste early adaptors? 

8. Heb jij ruimte in mandaat, tijd en budget om innovaties te omar-
men, vrij te experimenteren omwille van het verbeteren van de 
dienstverlening? Of loop je aan tegen budget, afdelingsoverstij-
gende beperking of gewoon geen tijd? 

 
Gemeenten hebben - nu de basis op orde is - alle middelen in huis om 
deze vragen te beantwoorden en goede redenen te zien om verbeterin-
gen in de dienstverlening door te voeren. In de inleiding gaven we aan 
dat we begrijpen dat dit niet makkelijk is: er speelt veel, de opgave is 
complex en het huidige organogram helpt niet. En dat geldt ook voor 
de andere dienstverleningskanalen. Echter, de volgende opgaven be-
ginnen in volle omvang energie van de organisatie te vragen: de Om-
gevingswet en de verbeteringen van de werkwijzen in het sociaal do-
mein. 
 
Het is mogelijk om snel de prestaties te verbeteren zonder grote 
nieuwe investeringen. Wij zouden aan de volgende reeds bestaande 
knoppen draaien: 
 
1. sturen op klantcontact helpt om te zien waar het beter kan en moet; 

dit vraagt registreren van klantcontact + monitoren van de bele-
ving buiten en de prestaties, analyseren van de prestaties, identifi-
ceren van verbeteringen, oplossen; 

2. feedbackloops mét oplossend vermogen om geconstateerde hobbels 
aan de voorkant in de hele organisatie te kunnen wegnemen; dit 
vraagt een motortje dat de inzichten uit de sturing van de voorkant 
in die voorkant of juist met de vakafdelingen aanpakt en de achter-
liggende problemen oplost; denk aan het voorkomen van klant-
contact met bijvoorbeeld het automatisch verlengen van parkeer-
vergunningen; 

3. kanaalsturing met consumentenmarketing, bijvoorbeeld dienstverle-
ning op afspraak, zelfbediening op de website en meldingen via de 
app; cruciaal is het inzicht dat hier een consumentenmarketing 
aanpak nodig is; we willen het gedrag van de inwoner veranderen; 
dat vraagt langdurige repeterende boodschappen. Een eenmalige 
campagne bij het lanceren van die app of de nieuwe website heeft 
geen effect op de middellange termijn. 



60 
 

4. het vergroten van het aanbod: met de aankomende modernisering 
van de AwB is het recht op online zaken doen sterker verankerd. 

 
Natuurlijk zijn hier allemaal randvoorwaarden voor in te vullen. Denk 
aan het registreren van klantcontacten, een kennisbank in het KCC, 
multichannel rapportages, een kanaal overstijgende regisseur en bij-
voorbeeld een mandaat om met de signalen vanuit de voorkant aan de 
achterkant processen beter en slimmer te maken. Echter, vanuit de 
basis die op orde is zijn dit kleine interventies met veel impact. En ze 
zijn vooral organisatorisch van aard. Wij adviseren minder projecten 
uit te voeren en meer op resultaat te gaan zitten. Van de afgelopen 
jaren ‘de basis op orde’ naar ‘nú pijn oplossen’.  
 
Wij vinden dat de gemeenten vergeten zichzelf te belonen om al die 
investeringen te laten renderen. Er is zo veel laaghangend fruit! Laten 
we de prestaties in dienstverlening nu écht gaan verbeteren! We kun-
nen veel kansen aanwijzen die in deze fase in 20% van de tijd 80% 
betere prestaties leveren. 
 

Kappen nou, inwoners en ondernemers helpen bij kap oerwoud hilver-
sum.nl  
 
De afgelopen jaren was www.hilversum.nl uitgegroeid tot een 
oerwoud. Veel collega’s wilden graag hun boompje planten op de 
site. Alle informatie was volgens hen even relevant. Maar is dit 
ook zo? Wanneer je het vanuit de gebruiker bekijkt, kun je je 
afvragen of het de grootte van het bos is dat mensen aantrekt, of 
juist de bewandelbare paden.  
 
Oerwoud 
Teveel bomen in het bos zorgt ervoor dat je verdwaalt, door te 
veel pagina’s op een website kun je de relevante informatie er 
lastig tussenuit halen. De vele pogingen om een goed beheersys-
teem op te zetten, zijn mislukt. De contentmanagers zagen door 
de vele bomen het bos niet meer. En onze website echter was op 
een smartphone slecht te bekijken. Tijd voor verandering dus. 
Om het bos uit te dunnen willen wij slechts die informatie geven 
waarmee wij 80% van onze sitebezoekers bedienen. Dit resul-
teert in een overzichtelijke en toegankelijke website, waarin de 
informatie eenvoudig te vinden is. 
  
Hulp van buiten 
Wij hadden wel een idee waar we naartoe wilden met de ver-
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nieuwde website, maar wilden eigenlijk weten waar de Hilver-
summer naartoe wilde. De website is er immers voor hen.  
 
Hiervoor is een Taskforce opgericht. Een groep mensen bestaan-
de uit inwoners, ondernemers, raadsleden en een aantal betrok-
ken collega’s. De samenstelling van deze groep was divers met 
onder andere een visueel gehandicapte, laaggeletterden, hoogop-
geleiden, ondernemers op het gebied van horeca en online 
dienstverlening. Doel: het fundament leggen voor de vernieuwde 
website. 
 
De Taskforce kwam drie keer samen. Samen aan de pizza, wer-
den de mooiste ideeën geboren, die ook vertaald zijn in de opzet 
van onze nieuwe website. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseerden we waarover deze 
groep via een gemeentelijke website geïnformeerd wilde worden. 
Deze input is samen met de gebruikersstatistieken van twee jaar, 
verwerkt in vier voorstellen. De belangrijkste onderwerpen eerst. 
De wensen van de Taskforce kwamen veelal overeen met de sta-
tistische gebruikersgegevens. Tijdens de tweede bijeenkomst is 
de richting gekozen. Dit heeft de Taskforce een aantal weken 
later zelf aan de organisatie gepresenteerd. 
  
Bouwen 
Alle afdelingen zijn geïnformeerd over de pagina’s die online 
zouden komen. Deze pagina’s zijn gebaseerd op wensen van de 
Taskforce, gebruikersstatistieken en wettelijke verplichtingen. 
Iedere pagina is herschreven en gekoppeld aan een contentma-
nager, zodat ook de pagina’s in de toekomst up to date blijven. Er 
is een visie opgesteld met een onderliggende schrijfwijzer, con-
tentmanagementplan en online huisstijl. Ons bosje zal niet meer 
uitgroeien tot een oerwoud. 
  
Na de bouw is de website tijdelijk live gegaan als testwebsite. Zo 
kregen de leden van de Taskforce,  collega’s en alle Hilversum-
mers de kans hun op- of aanmerkingen door te geven voordat de 
website op 2 januari 2017 live zou gaan.  
 
Eindresultaat 
Er zijn verschillende eindresultaten te benoemen. De website 
zelf? Het is een cliché, maar die is nooit af. Door deze beheers-
baar te maken kunnen wij nu ieder kwartaal een kwaliteitscontro-
le uitvoeren. Is alle content nog actueel? Zijn de belangrijkste 
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onderwerpen goed vindbaar?  
 
De samenwerking met onze inwoners en ondernemers is ronduit 
een succesverhaal te noemen. De Taskforce voelde zich serieus 
genomen en zijn blij met de verwerking van hun blauwdruk tot 
de nieuwe website. Het enthousiasme waarmee deze mensen 
zich hebben ingezet voor de vernieuwing van een gemeentelijk 
website is heel bijzonder. Zij blijven betrokken door het regelma-
tig informeren over de gebruikersstatistieken en een halfjaarlijk-
se evaluatie.  
 
De bewustwording van onze collega’s over relevante content is 
winst. Velen van hen vragen zich inmiddels ook af wat de Hilver-
summer aan bepaalde informatie heeft en of er geen betere ma-
nieren zijn om mensen te informeren dan simpelweg de infor-
matie op een website te plaatsen.  
 
Tot slot heeft het hele proces ons veel positieve energie opgele-
verd. Het lef van Hilversum om de vernieuwing van de website 
over te laten aan de Hilversummers en het enthousiasme waar-
mee deze mensen dit hebben opgepakt. Kortom, ik zou iedereen 
aanraden de mensen voor wie je het doet te betrekken in hoe je 
het doet. 
 

  
Figuur 13. De oude (links) en nieuwe (rechts) website van de gemeente Hilversum 
 
Bron: Laura Kort, adviseur online communicatie gemeente Hil-
versum 
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Ontwikkeling 6. Blockchain wordt een echte game changer 
Blockchain wordt door betrokkenen gezien als de grootste innovatie 
sinds het internet. Een bekende toepassing is Bitcoin, maar het aantal 
toepassingen op basis van deze technologie groeit sterk. Het doel van 
blockchain is het veilig en digitaal overdragen van waarde. Dit is mo-
gelijk door de actuele stand van zaken, inclusief alle voorafgaande 
mutaties op een groot aantal onderling verbonden computers op te 
slaan. De deelnemende systemen controleren doorlopend de stand van 
zaken en signaleren eventuele verschillen. Het kraken van de ‘chain’ 
wordt daardoor zo goed als onmogelijk. Natuurlijk is beveiliging (ver-
sleuteling, toegang) goed op orde.  
 
Bij blockchain in de dienstverlening van gemeenten denken wij, zeker 
in relatie tot de persoonlijke pagina of gegevenskluis, aan de volgende 
toepassingen: 
 
1. een digitaal rijbewijs dat ook toegankelijk is voor diensten, maar 

ook voor geautoriseerde marktpartijen; 
2. het beschikbaar stellen van budget met een vastgelegde begun-

stigde of bestedingsdoel; 
3. digitale vergunningen, waardoor vervolgprocessen te automatise-

ren zijn; 
4. een inwonerspas, met spaarpunten; 
5. parkeertegoed; 
6. vaststellen van de identiteit van personen, bedrijven of de echtheid 

van goederen; 
7. online stemmen, anoniem of open. 
 
De belofte van blockchain zit in sneller, zonder administratieve hande-
lingen en veiliger. De impact gaat enorm zijn. Veel repeterende werk-
zaamheden kunnen we met deze technologie vervangen. Mocht block-
chain nog verregaand onbekend zijn, dan moedigen wij aan om hier 
snel meer kennis over te vergaren. 
 



64 
 

Op de LinkedInpagina van Marloes Pomp (lid raad van advies bij het 
SIDN fonds) vonden we het volgende overzicht van de Blockchain 
projecten die zij en Koen Lukas Hartog begeleiden binnen de over-
heid. En er komen binnenkort nieuwe projecten bij. De Nederlandse 
overheid loopt hiermee (samen met een aantal andere landen) voorop. 
 

 
Figuur 14: Blockchainprojecten die al lopen bij de overheid (15 februari 2017) 

 
Op de website van de VNG (pilotstarter) zijn nog meer pilots te zien 
binnen de Rijksoverheid. (http://depilotstarter.vng.nl/projecten/    
innovatie/blockchain-pilots-overheid) 
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7. Ontwikkelingen in communicatie: van roeptoeter 
naar verbindingsofficier 
 
Wat zijn de ontwikkelingen in communicatie? De belangrijkste ont-
wikkeling is het meer naar ‘van-buiten-naar-binnen’ werken. Dat is 
een organisatiebrede ontwikkeling en bespreken we daarom in para-
graaf 4. Maar de impact daarvan wordt momenteel het meest ervaren 
bij het team Communicatie. De volgende ontwikkelingen laten zien 
dat het vakgebied van communicatie stevig in beweging is: 
 
7. 90% van de Nederlanders is dagelijks online en dan vooral mo-

biel: de middelenmatrix schuift; 
8. online campagnes blijken zeer effectieve én goedkope mogelijk-

heden te bieden om snel de doelgroep in de kern te benaderen; 
9. content moet slimmer: meer beeld, meer video, snackable, andere 

toon en voor andere platformen; 
10. realtime en professioneel luisteren naar wat er buiten speelt met 

de Newsroom & TamTams; 
11. online media, meer ‘van-buiten-naar-binnen’ en nieuwe doelgroe-

pen leiden tot nieuwe taken; 
12. de nieuwe taken en de samenhang met dienstverlening en partici-

patie vragen om aanpassingen in het takenpakket en de organisa-
tie daarvan. 

Figuur 15. De ontwikkelingen in communicatie geven het team Communicatie een veel 
prominentere rol. 
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Ontwikkeling 7. 90% Nederlanders dagelijks online, vooral 
mobiel 
Negen van de tien Nederlanders zijn in hun vrije tijd dagelijks op in-
ternet te vinden. Dit komt naar voren uit het Trendrapport Computer- 
en Internetgebruik dat de Universiteit Twente maakte in opdracht van 
het programma Digivaardig & Digibewust, een initiatief van overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (november 2016). 
 

40% elke dag op Facebook 
Elk jaar onderzoekt bureau Newcom de mate waarin de sociale media 
worden gebruikt, welke sociale media opkomen en welke minder 
worden gebruikt. Dat beeld helpt om de impact en het belang te zien. 
Het volgende beeld is zeer bruikbaar om non-believers dat ook in te 
laten zien. 
 
Het beeld van begin 2017 is best indrukwekkend. Bijna 11 miljoen 
Nederlanders gebruiken inmiddels WhatsApp, waarvan bijna 8 mil-
joen dagelijks! Dat is een groei van 11% ten opzichte van 2016. In 
2017 kun je dus bijna de helft van de inwoners van Nederland via 
WhatsApp bereiken! Datzelfde geldt voor Facebook: ruim 10 miljoen 
gebruikers, waarvan 7,5 miljoen dagelijks! Dat is 44% van de Neder-
landers. Hoewel iets minder jongeren gebruik maken van dit plat-
form, zijn juist ouderen steeds meer actief, waardoor het een uiter-
mate interessant kanaal blijft om inwoners te bereiken. Instagram is 
inmiddels Twitter voorbij gestreefd in het aantal gebruikers en de 
verwachting is dat Snapchat volgend jaar Twitter voorbij gaat streven. 

Figuur 16. De vijf grootste platformen in Nederland. De helft van Nederland is elke dag 
actief op sociale media. (bron Newcom 2017) 
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We vinden dit om verschillende redenen indrukwekkend. Ten eerste 
laat dit zien dat Nederland heel erg snel de nieuwe media omarmt, 
gebruikt en er aan gewend is (zie Instagram met een groei van 50% in 
een jaar!). Ten tweede kunnen we dus via Facebook van de vijf Neder-
landers er zeker twee bereiken! Als jij het niet bent, dan is het wel je 
buurvrouw. Dagelijks dus. In combinatie met de ontwikkeling dat het 
steeds eenvoudiger wordt om online campagnes in te zetten, ontstaat, 
ten derde, een heel effectieve, fijnmazige en goedkope manier om 
specifieke inwoners te bereiken. Wat ten slotte opvalt, is dat het ge-
bruik van Twitter stagneert. Vooral de professionals, de bestuurders, 
de ondernemers en het maatschappelijke middenveld is daar nog ac-
tief. Bij een incident of crisis of andere behoefte aan realtime informa-
tie blijft Twitter echter een heel relevant platform, want dan kijkt ie-
dereen daar eerst. Het is kort door de bocht, maar voor de beleidsvor-
ming en de professionele beleving bij onderwerpen en ontwikkelingen 
is Twitter relevant. Wil je weten wat er bij het volk leeft, dan moet je 
op Facebook zijn.  
 
We zijn believers, dat moge duidelijk zijn. Maar we maken graag een 
relativerende opmerking. We zien vooral kansen voor het bereiken van 
doelgroepen en de interactie daarmee. Het aandeel sociale media in 
klantcontact is nog zeer gering. Zo gering zelfs, dat als het de komen-
de jaren elk jaar verdubbelt, het nog steeds maar een fractie is van het 
aantal telefoontjes. En ook het belang van huis-aan-huis-bladen voor 
het bereiken van doelgroepen is nog heel groot. Zeker onder ouderen 
zien we dat het gebruik van internet en mobiele telefoons achterloopt 
op de andere doelgroepen. 
 

Ontwikkelingen op het gebied van media 
Los van de indrukwekkende cijfers ten aanzien van het gebruik van 
sociale media, willen we, mede met het oog op de laatste relative-
rende opmerking, ook naar andere on- en offline platformen kijken. 
De ontwikkelingen daar zijn tenslotte erg relevant voor de keuzes in 
onze kanaalstrategiën. 
 
Mobiele revolutie raast door 
We zien dat de ‘mobiele revolutie’ in 2017 onverminderd door raast. 
In 2016 zagen we al dat wereldwijd het mobiele internet groter werd 
dan de desktop. Nu zien we dat het aantal mobiele zoekopdrachten 
bij Google inmiddels de desktop ruimschoots voorbij is. Zodanig 
zelfs, dat Google een 'mobile first' aanpak heeft aangekondigd voor 
begin 2017. Er komt een aparte mobiele index en die wordt boven-
dien leidend. Ook sociale media zijn tegenwoordig overwegend 
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mobiel. Zo kwam halverwege 2016 al 84% van de omzet van Face-
book van mobiele advertenties. En 86% van de advertentie inkom-
sten van Twitter komt van mobiele apparaten. Het percentage Ne-
derlanders met een smartphone is inmiddels al ruim 85%. De groei 
komt nu vooral van ouderen, want jongeren zonder smartphone 
bestaan (bijna) niet meer. 
 
 
 
 
 
Figuur 17. Mobile first: mobiel is leidende device om online te zijn 
 
Volgens cijfers van Zenith zal in de loop van 2017 maar liefst 75% 
van al het internetverkeer wereldwijd afkomstig zijn van mobiele 
apparaten. In 2018 zou dit zelfs doorgroeien naar 80%. Ook zal 
volgens Zenith mobiel adverteren in 2018 desktop adverteren inha-
len. We lijken de fase van mobile first dus inmiddels voorbij. De 
realiteit lijkt steeds meer op een 'mobile only' wereld. Larry Page 
(Google) zag deze ontwikkeling al in 2014 en zei toen: "We are no 
longer in a mobile first world, we are in a mobile only world". 
 
Online on demand video steeds belangrijker 
YouTube en Netflix laten zien dat ons gedrag verschuift naar online 
on demand video consumeren. Onderzoek van Netflix laat eind 
2016 zien dat Nederlandse abonnees gemiddeld tussen de vijf en 
twaalf uur per week naar films en series via Netflix kijken. Begin 
2017 krijgt pionier Netflix echter steeds meer te maken met concur-
rentie van Videoland (RTL), Ziggo’s HBO-series on demand en 
sinds kort ook het Amerikaanse Amazon. We kijken dus steeds 
meer online video op de momenten dat wij dat willen. De steeds 
verder groeiende videomogelijkheden op andere sociale media als 
Twitter, Instagram en Facebook bevestigen en versterken dit. Dat 
betekent ook dat overheden video goed kunnen inzetten voor het 
overbrengen van boodschappen.  
 
TV wordt steeds meer online gekeken 
De Nederlander keek in 2016 gemiddeld 183 minuten per dag tele-
visie (3 uur en 3 minuten). Dit is 3,7% lager dan in 2015. De daling 
is minder sterk dan vorig jaar. Een van de oorzaken voor de daling 
in kijktijd is het vaker bekijken van video on demand op het televi-
siescherm en het vaker via andere apparaten online kijken van tele-
visieprogramma’s en andere video content. Stichting KijkOnder-
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zoek is op 1 januari 2016 gestart met het meten van het online kijk-
gedrag naar televisieprogramma’s. In eerste instantie van de zen-
dergroepen NPO, RTL Nederland en SBS. In 2016 heeft 56,2% van 
de Nederlanders een of meer online aangeboden televisieprogram-
ma’s van NPO, RTL, en/of SBS bekeken. Dit komt overeen met 
8.752.000 kijkers. 
 
Betaalde kranten lopen terug, worden online gelezen 
Een prognose van HOI-online/ CBS laat zien dat er in 2032 geen 
huishoudens meer zullen zijn met een betaalde papieren krant. 
Tegelijkertijd zien we de afgelopen jaren een enorme toename in de 
online oplage van landelijke kranten (bron: Piet Bakker, lector Mas-
samedia en Digitalisering binnen het Lectoraat Crossmediale Kwali-
teitsjournalistiek, Hogeschool Utrecht). Ook nieuws wordt dus 
steeds meer online gelezen. Dat blijkt ook wel uit het overzicht van 
het bereik van websites. In november 2016 stonden er zeven 
nieuwssites in de top tien van websites met het hoogste bereik. 
Nu.nl (plek 2) had in die maand een bereik van bijna 7 miljoen Ne-
derlanders (waarvan 4 miljoen online) en de website van de NOS 
(plek 3) bereikte bijna 6 miljoen mensen (bron: Vinex.nl).  
 
Maar vergeet het huis-aan-huisblad niet 
Op 17 januari 2017 verscheen op Frankwatching het artikel “Wake-
up call voor gemeenten: tijd om online te adverteren”. In dit artikel 
wordt de gemeente Sliedrecht als voorbeeld gebruikt. De gemeente 
Sliedrecht besteedt jaarlijks ongeveer 20.000 euro aan gemiddeld 
drie pagina’s gemeentenieuws per week. Daar komen alle ambtelij-
ke uren nog bovenop die nodig zijn om de pagina’s te vullen. Is dit 
weggegooid geld? Nee, zeker niet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
nog steeds 8,3 miljoen Nederlanders wekelijks het huis-aan-
huisblad lezen. 
 
Dit alles maakt het huis-aan-huisblad nog steeds een interessant 
medium voor adverteerders en dus ook voor de gemeente. Daar 
komt bij dat onder de 8,3 miljoen wekelijkse lezers ook ruim een 
miljoen inwoners zitten die nog niet aangesloten zijn op internet en 
sociale media. Dat maakt de gemeentepagina in het huis-aan-
huisblad ook de komende jaren tot een belangrijk communicatieka-
naal voor gemeenten, waar zeker budget en ambtelijke uren voor 
uitgetrokken moeten worden. 
 
Met de kanttekening dat online adverteren meer oplevert 
Onlangs plaatste de gemeente Sliedrecht een oproep in het huis-



70 
 

aan-huisblad voor deelnemers aan een kennismakingsprogramma 
voor potentiële gemeenteraadsleden. De oogst: geen enkele aanmel-
ding. Een oproep op Facebook leverde daarentegen binnen enkele 
dagen dertien aanmeldingen op. In dit geval gratis en voor niets. 
Tegen betaling van enkele tientjes kan de oproep via Facebook extra 
onder de aandacht worden gebracht van inwoners met politieke 
interesses, met mogelijk extra aanmeldingen tot gevolg. 
 
Dat online advertentiebudget hoeft echt niet heel groot te zijn. Als je 
kijkt naar het budget van de gemeente Sliedrecht (20.000 euro) die 
nu jaarlijks naar uitgevers van huis-aan-huisbladen gaat, zou je 
kunnen beginnen om 5.000 euro te verschuiven naar een online 
budget? Dit is voldoende om iedere maand een paar advertentie-
campagnes op poten te zetten. Het gaat dus niet om extra geld, 
maar om een verschuiving van geld. En natuurlijk de juiste content! 

 
Ontwikkeling 8. Nieuwe, betere communicatiemiddelen: on-
line campagnes 
De campagnemogelijkheden van Facebook, Instagram, Twitter en 
LinkedIn zijn indrukwekkend. En dan vooral de prijs-prestatie-
verhouding maken de campagnemogelijkheden tot een heuse game 
changer.  
 
Een korte uitleg. Het businessmodel van de sociale media zit groten-
deels in het verkopen van advertentieruimte. De sociale media hebben 
heel veel content om aan jou door te geven, de ruimte is echter be-
perkt. Deze wordt ingegeven door jouw tijd op die sociale media. De 
sociale media filteren daarom de berichten die ze jou aanbieden. Je 
krijgt dus niet alles te zien dat wordt aangeboden door de mensen die 
je volgt. Omgekeerd krijgen jouw volgers niet alles te zien dat jij 
plaatst. Hier zitten slimme algoritmen achter, zodat je er niet te veel 
last van hebt. 
 
Tegen betaling kan een adverteerder een bericht juist wel in jouw 
timeline of op jouw scherm krijgen. En precies op het moment dat jij 
ook daadwerkelijk door je timeline scrollt. De zekerheid dat je het 
bericht ziet is groot en dus te koop. Dat is voor jou als adverteerder 
nog eens extra aantrekkelijk, omdat zij je daarvoor toegang geven tot 
heel specifieke kenmerken van doelgroepen. Denk aan leeftijd, post-
code, geslacht, beroep, hobby’s of andere kenmerken van het gedrag 
dat je online vertoont. En we wisten al dat bijna 50% van de Nederlan-
ders dagelijks op Facebook zit. Vervolgens kosten deze advertenties 
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tientjes tot enkele honderden euro's per campagne; een schijntje ten 
opzichte van klassieke communicatiemiddelen als de lokale krant en 
de bewonersbrief. Belangrijke kanttekening hierbij is natuurlijk wel 
dat het, net als bij gewone advertenties, uiteindelijk allemaal draait om 
goede content die mensen aanspreekt (zie ook de volgende ontwikke-
ling)! 
 

Voor enkele tientjes bereikt de raad van Almere bijna 30.000 inwoners 
De gemeenteraad van Almere is nu een aantal jaar actief op Face-
book en Twitter. Op Facebook wordt enkele keren per jaar een be-
richt actief gepromoot. Zo ook op 29 maart 2016 als een bericht met 
een oproep voor de tweede motiemarkt (een plek waar bewoners 
hun ideeën voor de stad kunnen presenteren aan raadsleden). Het 
bericht wordt met een klein budget van € 150 gepromoot. Uiteinde-
lijk bereikt het bericht in totaal 28.699 personen, waarvan 26.489 
dankzij de promotie. Een ander bericht over een enquête naar het 
vuurwerkgebruik in Almere werd voor € 46 gepromoot en bereikte 
26.700 personen! Daaruit blijkt dat berichten die meer mensen 
aanspreken makkelijker gedeeld worden en dus meer mensen be-
reiken! De gemeente bereikte met niet gepromote berichten gemid-
deld 450 personen! 

 
Tel daarbij op de mogelijkheden aan interactie die door de sociale 
media in rap tempo worden ontwikkeld. Dat doen ze om de sociale 
media aantrekkelijk te houden voor de gebruikers. We noemen er 
graag een paar relevante: 
 
1. integratie van korte video’s: zeker met ondertiteling zelfs zonder 

geluid zeer krachtig middel om een boodschap over te brengen; 
2. polls voor beleidspeilingen als input voor beleidsvorming: met een 

eenvoudige A-B-test kun je verschillende doelgroepen of buurten 
vragen naar hun mening om zo draagvlak voor bepaalde beleids-
keuzes te testen; HowAboutYou heeft hier recent mee geëxperi-
menteerd en komt tot de conclusie dat de uitkomsten statistisch 
verantwoord zijn en ook nog eens razendsnel én goedkoop ver-
kregen; 

3. zeg het met beeld, want een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. 
 
Wij dichten de online campagnes veel potentie toe, zeker in combina-
tie met de mogelijkheden als infographics, video’s en polls voor mini-
peilingen. Het is een fantastische krachtige en gelijk goedkope moge-
lijkheid om boodschappen midden in de doelgroep te laten landen. 
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Om daar vervolgens te peilen, het gesprek aan te gaan of om een actie 
te ontlokken. Een must voor elke communicatieadviseur om deze 
mogelijkheden te kennen en de techniek in de vingers te hebben! Met 
een advertentie of bewonersbrief minder, kun je waarschijnlijk al een 
jaar online campagnes draaien! Los van de kosten voor het maken van 
de excellente content die je toch moet gaan maken! 
 

Doelgroep op postcodeniveau in kaart 
In dit kader noemen we graag de mogelijkheid om doelgroepen in 
kaart te brengen. Het is een methode die is afgeleid van vooral 
Amerikaanse politieke campagnes, het canvassen. Daarbij brengen 
ze per postcode, per straat, per huisnummer in kaart of ze het ge-
sprek aan gaan. De data-analyse die hieraan voorafgaat is ook in 
Nederland te koop. Op basis van kenmerken die als open data be-
schikbaar zijn bij het CBS kan per postcode de samenstelling aan 
huishoudens in kaart worden gebracht. Daarmee ontstaat de kans je 
communicatieboodschap, beleidspeiling of ‘call to action’ te ‘micro-
targeten’. De data zijn niet aan heel veel dynamiek onderhevig. Een 
analyse per vier jaar voor € 10.000 geeft prima houvast aan je com-
municatiestrategie. De stichting Politieke Academie kan deze analy-
se ook voor het werkgebied van jouw organisatie verzorgen. 

 
Ontwikkeling 9. Excellente content steeds belangrijker 
Of het een ontwikkeling is of wishfull thinking, goede content wordt 
belangrijker dan ooit. Wanneer we het belang van online media on-
derschrijven, wanneer we kansen van online campagnes en micro-
targeting onderstrepen, dan is goede content het essentiële puzzel-
stukje. De voorbeelden zijn al voorbij gekomen: tekst, beeld, video, 
infographic, poll, enzovoorts.  
 
Content is een vak. Zeker bij de inzet daarvan op online media. Los 
van technische specificaties, die per online medium platform kunnen 
verschillen, is het een zeer vileine mix van doelgroep, boodschap, 
kenmerken van het platform, humor en krachtig beeld. Het vraagt van 
de maker en opdrachtgever spitsenwerk op actualiteit, vorm, toon en 
timing. Lef en ruimte om online ‘te bewegen’ zijn ook essentieel, net 
als de ruimte om fouten en missers te maken. En ook de scherpe ana-
lyse om tot de essentie te komen en creativiteit zijn niet te missen. 
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We merken in onze online campagnepraktijk dat hier drie werelden 
bij elkaar komen: 
 
1. klassiek campagne werk: bedenken van boodschap en beeldmerk 

en dat opwerken tot vaak louter offline campagnemateriaal; deze 
materialen voldoen zelden direct aan de eisen die de online media 
stellen aan beeldmateriaal waardoor 1-op-1 doorplaatsen van die-
zelfde materialen niet het gewenste effect sorteert; 

2. inspringen op de actualiteit: binnen enkele uren kunnen inhaken 
op de actualiteit, mét een sterke boodschap, mét sterk beeld, mét 
humor, lef en scherpte; 

3. online campagnevaardigheden: het kunnen plaatsen van de sterke 
content op de verschillende online media waarbij ze voldoen aan 
de eisen van het platform waar ze op geplaatst worden. 

 
Het blijkt lastig om deze werelden in een hand te beleggen. Terwijl je 
juist met deze mix de snelste, goedkoopste en meeste impact hebt. 
Het hippe online bureau mist de diepgaande ervaring met bood-
schappen en doelgroepen in het publieke domein. Het klassieke 
communicatiebureau - waarmee we de raamcontracten hebben - mist 
de vaardigheden om online goed in te zetten. Het zal nog een tijdje 
schipperen zijn. Wij denken dat een lokale overheid er goed aan doet 
om deze talenten en vaardigheden dichtbij te organiseren. We kunnen 
nu de doelgroep bereiken, we kunnen met goede content lastige bood-
schappen makkelijk uitleggen. Met de dialoog die er daarna kan ont-
staan met de inwoners kunnen gemaakte keuzes in beleid en de poli-
tiek worden toegelicht. Volgens ons zitten we dan wel heel dicht op 
het doel van communicatie. 
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Figuur 18. Gemeente ‘s-Hertogenbosch koppelde de bestrijding van gladheid met de 
premiere van de nieuwe StarWars film. Het bericht ging viral. 
 
Graag verwijzen we naar hoofdstuk 15 en 26 voor inzichten en tips 
rond content. 
 

Goedkoop is duurkoop, ook bij de website! 
Ook een online loket moet excellente content bevatten. Uit ‘De web-
professional. Schatbewaarder van Toegankelijkheid. handboek effec-
tieve webcommunicatie voor de overheid’: “Een website met een 
laag kwaliteitsniveau is ook kostbaar vanwege de verborgen kosten. 
Die zitten vaak in het beheer en bijvoorbeeld de tijd die je nodig 
hebt voor het opvangen van fouten. Een website is foutgevoeliger 
naarmate het beheer goedkoper is ingericht. Dat zie je soms in or-
ganisaties met een decentrale webredactie. Om geld in de formatie 
voor een professionele webredactie te besparen, wordt het schrijven 
voor het web ondergebracht bij decentrale redacteuren. Die schrij-
ven niet als hoofdtaak hebben en zeker niet als prioriteit. Het gevolg 
is niet-relevante of gedateerde content. Soms zelfs met fouten die 
weer juridische gevolgen kunnen hebben. “ 
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Ontwikkeling 10. Eindelijk luisteren en duiden met News-
room en TamTams 
Het klinkt raar, maar luisteren naar wat inwoners zeggen en naar wat 
er leeft in de stad of de gemeenschap is een ontwikkeling. Meningen 
en belevingen rond de onderwerpen die de overheid aangaan, zijn 
online goed te vinden en te vangen. Vaak hebben we het daarbij over 
online media monitoring, mediawatching of kortweg monitoring. Of 
over het gereedschap, de online media monitor zoals OBI4wan. Rond 
elk onderwerp, rond elk incident, rond elke gebeurtenis, rond elk be-
leidsthema, rond elke bestuurder is de beleving online op te tekenen. 
Of wanneer deze beleving er niet is, dan is dat natuurlijk ook een sig-
naal. De beleving is vervolgens zeer verfijnd te ontleden in beelden 
zoals foto’s en video’s, het sentiment en de samenvatting van het ge-
sprek. Wat zeggen de stakeholders zoals de inwoners, de bestuurders, 
de lokale media, de landelijke media, de getroffenen, de vakbroeders? 
Wat is de omvang van het gesprek online en hoe verhoudt zich dat tot 
andere gesprekken? En dat is zeer illustratief weer te geven in rappor-
ten, op realtime schermen (narrowcast) of in doorklikbare analyses 
binnen de online media monitor.  
 

 
Figuur 19. Analyseren van online media met de online media monitor OBI4wan.  
 
De beleving is nu makkelijk én real-time op te tekenen. Je hebt daar 
geen incidentele (en soms ook dure) onderzoeken voor nodig van 
Maurice de Hondt, TNS NIPO of de afdeling Onderzoek & Statistiek. 
Hierdoor zijn de gebeurtenissen in de stad en in de gemeenschap snel 
en goed te duiden. Het blijkt zeer bruikbare input voor interventies in 
het communicatiebeleid van de organisatie (of haar bestuurder). Sig-
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nalen zijn eerder en beter beschikbaar, zelfs vóór dat het nieuws is! En 
dat is natuurlijk een erg prettige randvoorwaarde om meer ‘van-
buiten-naar-binnen’ te werken of om de organisatie ‘communicatiever’ 
te maken. 
 
Het luisteren naar wat er leeft begint vaak klein, bij een enthousiaste 
communicatiecollega. Tegen de stroom in laat hij eerst de eigen colle-
ga’s en vervolgens de organisatie kennismaken met ‘belevingsanaly-
ses’. Een (hopelijk kleine) crisis of groot evenement zoals Serious Re-
quest, een bezoek van de koning of de nationale intocht van Sinter-
klaas helpen om belevingsanalyses te agenderen. De opvang van 
vluchtelingen is daar ook een voorbeeld van: je wilt dan weten wat er 
speelt en wat er leeft. Wat kun je verwachten bij de aankomende 
raadsvergadering? En die stemmingmakerij, is dat van lokale belang-
hebbenden of juist van landelijk opererende oproerkraaiers? 
 
Zodra nut en noodzaak is gebleken en het ook is gekoppeld aan de 
herziene visie op communicatie en het team, ontstaat er ruimte om 
het structureel en professioneel op te pakken. Veel lokale overheden 
(en ook Rijksoverheden en uitvoeringsorganisaties) geven hier invul-
ling aan met TamTams en een Newsroom.  
 
TamTams 
Een TamTam is de slimmer opvolger van de knipselkrant. In een of 
enkele A4’tjes staat beknopt het beeld dat is op te tekenen uit online 
én offline media. Het beeld wordt geordend naar de stakeholders, vaak 
de media, de bestuurders, de direct betrokkenen en overige belang-
hebbenden. Het beeld wordt aangevuld met duiding en de belangrijk-
ste berichten, inclusief de impact daarvan. Zo’n TamTam gaat naar 
woordvoerders, bestuurders, directeuren, managers en de relevante 
beleidscollega’s. Dat kan elke dag of juist na relevante gebeurtenissen 
zoals de raadsvergadering, na het weekend en na de fractieoverleggen. 
Bij een crisis kan het handig zijn om zelfs meerdere malen per dag 
het beeld op te tekenen. De ontvanger vindt een TamTam fijner dan 
een knipselkrant, juist vanwege het beknopte karakter én de duiding. 
TamTams zijn niet een doel op zich, ze zijn een tussenproduct van 
issue analyses of zelfs reputatie analyses. 
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Figuur 20. TamTams vatten het belevingsbeeld samen inclusief duiding 
 
Newsroom 
De newsroom is de ‘belichaming’ van de online beleving in de organi-
satie. In de newsroom komen vele media-activiteiten samen. Zoals 
online media analyses en vroegsignalering voor crisis, issues of voor 
het sturen op reputatie, het maken van TamTams, het afhandelen van 
online klantcontact (webcare), dialogen met de community, online 
campagnes, het creëren van content enzovoort. In de volgende para-
graaf en vooral deel II bespreken we de activiteiten die je kunt organi-
seren in een newsroom. De newsroom is een fysieke plek waar de 
collega-ambtenaren en bestuurders het nieuws ‘tegenkomen’, het 
kunnen ophalen, of kunnen maken. Doordat de buitenwereld hiermee 
zo dichtbij komt, wordt de organisatie sneller bewust van de mogelijk-
heden van online media en van wat er leeft in de stad. De taken die 
binnen de newsroom zijn georganiseerd zijn ook vast anders te orga-
niseren; de impact op bewustwording van wat ‘van-buiten-naar-
binnen’ is en van wat er leeft op ieders dossier en ieders beleidsterrein 
en ieders portefeuille is gigantisch. Alleen daarom is het een heel 
handige interventie bij het op sleeptouw nemen van een organisatie 
die ‘communicatiever’ moet worden! 
 

Newsroom in Utrecht 
Ook de gemeente Utrecht heeft sinds 2016 een eigen newsroom. 
Een fysieke plek in het Stadskantoor. In deze newsroom willen ze 
nieuws van buiten naar binnen halen. Daardoor hopen ze vroegtij-
dig opspelende issues te signaleren, zodat ze daar proactief op kun-
nen reageren (per telefoon/e-mail/webcare/persvragen/sociale me-
dia monitoring/TamTam). Daarnaast gaat er ook nieuws van bin-
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nen naar buiten: de newsroom volgt hoe het eigen nieuws buiten 
‘landt’ en gaat de dialoog aan, zowel reactief als proactief. In de 
Utrechtse newsroom wordt op dit moment samengewerkt tussen 
Communicatie (analyse en pers), de Webredactie en het KCC (pu-
bliek). Daarnaast wordt er goed afgestemd met de vakafdelingen en 
bestuurscommunicatie om snel te kunnen antwoorden. 
 
De doelen van de Utrechtse newsroom zijn als volgt geformuleerd: 
 sneller acteren op opspelende issues; 
 sneller en effectiever reageren op vragen rond beleid en pro-

jecten; 
 communicatiever maken van de organisatie; 
 vergroten van ieders omgevingsbewustzijn; 
 bestuurlijke sensitiviteit vergroten; 
 beeldvorming over gemeente beïnvloeden. 
 
De taken van de newsroom in Utrecht zijn dan ook als volgt: 
 monitoring: volgen van on- en offline bronnen, mediakanalen 

en sociale media; 
 analyse: analyseren van informatie rondom een onderwerp, bron 

en/of auteur; 
 distributie: beschikbaar stellen van informatie die wordt verkre-

gen via monitoring en analyse; 
 interactie: structurele, real-time interactie op de kanalen van de 

gemeente. 

 
Ter informatie belichten we binnen deze ontwikkeling drie aspecten: 
omgevingsanalyses, de representativiteit en aankomende technolo-
gische ontwikkelingen. 
 

Omgevingsanalyses 
In de processen bij crisiscommunicatie is de omgevingsanalyse als 
input voor het communicatiebeleid tijdens en na een crisis onder-
tussen een begrip. Er zijn in het hele land ondertussen tientallen 
getrainde omgevingsanalisten. Deze kennen de waarde, de nood-
zaak en de context van de locatie en de eigen organisatie en be-
schikken over het gereedschap. Wij gunnen Nederland daarbij dat 
het maken van die omgevingsanalyses beter in de vingers zit. Net 
als een brandweerman gaat het hier binnen Opleiden - Trainen - 
Oefenen (OTO) om het oefenen. Wat ons betreft heeft elke omge-
vingsanalist geoefend met de meest voorkomende incidenten. Denk 
aan een binnenstadbrand, een lekkende vrachtwagen of treinwagon, 
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hitte in een file of een zedendelinquent die terugkomt in een ge-
meenschap. Als je het eenmaal hebt geoefend, dan weet je ook hoe 
je het moet doen als het je zelf overkomt. 
 
Representativiteit 
De criticaster zal - ons inziens terecht - altijd de vraag stellen of het 
representatief is wat je optekent vanuit de online media. De ervaring 
van de afgelopen vier jaar leert dat je als organisatie prima kunt 
sturen op de beelden die online zijn op te tekenen. Wij adviseren 
om het vooral zelf mee te maken. Dan zie je wat het wel of niet is en 
wanneer het wel of niet werkt. Zo weten we dat bij een sluimercri-
sis, bijvoorbeeld wanneer een zedendelinquent terugkeert in de 
gemeenschap, het fijn is om, naast het maken van online media 
analyses, een burgemeester op de fiets door de wijk te laten rijden 
en met de mensen te laten praten. Feit is dat met online media ana-
lyses sneller en goedkoper stuurinformatie is te verkrijgen - van wat 
voor kwaliteit en representativiteit dan ook - dan welke andere route 
dan ook.  
 
Technische ontwikkelingen 
De ontwikkelingen in de techniek (en vooral de data) gaan heel snel: 
1. we krijgen steeds meer data van nieuwe online media platfor-

men, zoals we ook meer data kregen met de komst van Insta-
gram, WhatsApp, Snapchat en opkomende sociale media, 
(buurt-) platformen, enzovoorts. 

2. integratie van steeds meer media zoals geprinte media die be-
schikbaar komen in de online media monitor; we voorzien hier 
een game changer voor huidige knipselkrantdiensten; 

3. beschikbaarheid en doorzoekbaarheid van radio- en tv-
fragmenten in de online media monitor; 

4. integratie van eigen bronnen en data zoals e-mails en klantcon-
tactgegevens van de organisatie, zodat ook een multichannel 
beeld is te vormen; 

5. fijnmazige distributie van al deze beelden en inzichten via soci-
al intranet, op schermen in de gang, in de kantine, bij het kof-
fieapparaat, tijdens crisisoverleggen, in nieuwsbrieven op maat, 
in de stad, enzovoorts; 

6. komst van slimme algoritmes voor het kunnen zoeken op 
logo’s, gezichten, kleuren, emoties, enzovoorts; 

7. slimme toepassingen voor specifieke processen voor handha-
ving, evenementen, crisissituaties, beleidsvorming inclusief in-
tegratie met interactie en community management. 
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Ontwikkeling 11. Communicatie krijgt nieuwe taken 
Al meegeschreven op hoeveel nieuwe taken en activiteiten er lijken te 
zijn? En zijn ze ook nieuw? Deels wel en deels niet. Je zou verwachten 
dat ‘luisteren’ naar wat er buiten wordt gezegd het vertrekpunt is voor 
beleidsvorming, verbetering van processen en communicatieaanpak. 
Wij constateren dat dat niet het geval is: input voor beleidsvorming 
zijn incidentele onderzoeken en inventarisaties, communicatie was 
vooral zenden en publiceren en verbetering van processen is eerder 
het gevolg van automatisering of bezuiniging dan van luisteren naar 
signalen van waar het niet goed gaat. De laagdrempelige beschikbaar-
heid van online media en de bijbehorende technieken en methoden 
maken het ‘luisteren’ en ‘delen’ van die inzichten makkelijker. De 
inzichten blijken zeer bruikbaar en dus is de activiteit belangrijker. 
 
Dat is dezelfde reden voor dialogen, co-creatie, crowdfunding. De on-
line variant maakt het makkelijker en sneller. Ook al probeerden we 
het al wel als overheid, de laagdrempelige, realtime beschikbaarheid 
maakt dat we de mogelijkheden nu meer willen benutten. Content 
maakten we ook al. Net als publiekscampagnes of ‘doelgroepcommu-
nicatie’. Alleen zijn er dus specifieke eigenschappen aan die online 
media waardoor het bijvoorbeeld krachtiger en sneller kan. Dus gaan 
we het meer gebruiken (of zouden we dat moeten willen). 
 
Onze inventarisatie levert de volgende reeks aan activiteiten op die al 
bestaan, die een andere uitvoeringsvorm hebben, of die zich ontwikke-
len tot een nieuw vakgebied, omdat het tot op heden nooit echt goed is 
opgepakt. 
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Figuur 21. Gemeenten hebben nieuwe taken te beleggen en te organiseren.  
 
In deel IV bespreken we de nieuwe taken en activiteiten (naast de 
bestaande) in detail.  
 
Als we deze activiteiten als cruciaal beschouwen voor een actieve rol 
van de gemeente bij ‘samen-met-de-stad’ en ‘van-buiten-naar-binnen’, 
de ‘faciliterende’ of ‘regisserende’ overheid, dan is het de vraag of dit 
al is georganiseerd. Zien we het überhaupt? Snappen we het? Hebben 
we het al in de vingers? Is het al belegd? Wie gaat er dan over? Waar 
kun je dat dan handig organiseren? In deel IV geven we handvatten 
om deze vragen in je organisatie te bespreken. 
 
Deze activiteiten zijn behoorlijk praktisch van aard. Het zijn metho-
den en technieken en vaardigheden met een online variant. Maar we 
constateren wel een groot gat. Want wie gaat de organisatie op sleep-
touw nemen? Wie is eigenaar van de grote beweging hierachter? Heb-
ben bestuurders en de ambtelijke top al in beeld dat het inderdaad veel 
online is, maar dat het wel vraagt om een stevige investering op het 
ontwikkelen van deze vaardigheden en technieken. En dat die vaar-
digheden best breed en diep in de organisatie nodig zijn om de slag 
naar ‘samen-met-de-stad’ te kunnen maken. Het is een veranderopga-
ve die net zo groot is als het invoeren van de decentralisaties, het 
zaakgericht werken en ‘Antwoord©’. En helemaal interessant is ver-
volgens, wie zou er van moeten zijn? Communicatie? Participatie? 
Gaan die de organisatie op sleeptouw nemen bij deze veranderopgave? 
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Wij verwachten dat we het daar niet mee redden. Want wie moet ik 
bijvoorbeeld eigenlijk bellen als ik het over participatie wil hebben? En 
gaat die dan 100 collega’s leren hoe community management werkt 
en hoe je kunt co-creëren en crowdsourcen? 
 

Communicatievak verbreedt 
Dit alles vraagt om een nieuwe vorm van communiceren, nadenken 
over je communicatie. Het vak moet professioneler ingevuld wor-
den. Maar er zijn ook andere functionele eisen en talenten nodig: 
communicatie wordt veel meer voer voor psychologen en sociolo-
gen. Deze vakgebieden moeten daarom veel meer bij elkaar gaan 
aansluiten. Als het gaat om kennis van groepsdynamiek bijvoor-
beeld of communicatie richting specifieke thema’s en doelgroepen. 

 
Ontwikkeling 12. Communicatie hoeft niet alles zelf te doen  
Naast nieuwe taken is er ook aanleiding om na te denken over waar 
welke taken en activiteiten te organiseren. De afgelopen jaren waren 
deze discussies vaak zichtbaar vanuit gesprekken als waar de website 
te organiseren, waar de webredactie te organiseren, waar webcare te 
organiseren en of er wel of niet een newsroom moet komen. En zo ja, 
in welke vorm met welke activiteiten dan? De aanleidingen zijn vaak 
praktisch. 
 
Het blijkt voor een team Communicatie in de praktijk niet handig om 
webcare op online klantcontact te doen. Het antwoord op de vraag is 
niet altijd voorhanden, verschillende collega’s geven weleens verschil-
lende antwoorden op eenzelfde soort vraag, soms zelfs op precies de-
zelfde vraag (in het weekend vanaf de tablet op de bank en maandag-
morgen nog een keer vanuit de online media monitor op kantoor), 
collega’s in de organisatie reageren niet snel genoeg wanneer zij aan 
zet zijn om het antwoord te geven, enzovoorts. En juist het KCC heeft 
dit soort processen en activiteiten goed voor elkaar. En vaak kunnen ze 
daarom niet alleen dit soort vragen sneller en beter beantwoorden, 
maar ook nog eens goedkoper! Logisch om dan webcare bij het KCC 
onder te brengen. 
 
Een ander voorbeeld is dat het onderhouden van de website heel erg 
lijkt op het onderhouden van de kennisbank voor het beantwoorden 
van vragen aan de telefoon. Toch kan zowel het team Communicatie 
als het KCC er druk mee zijn. En het gaat om best taaie processen 
waarbij je met centrale en decentrale contentredacties de site of ken-
nisbank onderhoudt. Vanuit architectuurdenken hebben we het over 
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een zelfde applicatie en eenzelfde proces dat je als organisatie, maar 
op een plek zou moeten organiseren en beheren. Logisch om deze 
losse activiteiten te bundelen en ergens op een plek onder te brengen 
(bij het KCC of bij Communicatie of waar dan ook). 
 
De volgende taken en activiteiten worden zo in de praktijk op verschil-
lende plekken georganiseerd: 
 
1. het beheren van de website; 
2. het plaatsen van content op de website; 
3. het zorgen voor content/kennisbank voor het afhandelen van 

klantcontact; 
4. het creëren van content voor boodschappen voor zowel online als 

offline media uitingen; 
5. het maken van slimme content nadat eerst een analyse van data is 

gemaakt zoals infographics; 
6. het voeren van online campagnes; 
7. het beheren van communities; 
8. het voeren van dialogen met de Stad, gemeenschappen en belang-

hebbenden; 
9. het volgen van de beleving (belevingsanalyses); 
10. het maken van omgevingsanalyses bij crisissituaties; 
11. het maken van big data analyses voor beleidsdoeleinden of bij-

voorbeeld voor microtargeting voor het brengen van communica-
tieuitingen (of het gesprek aangaan of samenwerken met de doel-
groep);  

12. het opstellen van ‘sociale media beleid’ voor de organisatie, voor 
ambtenaren en voor bestuurders; 

13. het trainen van collega’s in het gebruik van online media, zowel 
als individu als binnen de processen; 

14. het inspireren en bewust maken van de organisatie van de moge-
lijkheden van online media, de beleving buiten en hoe invulling te 
geven aan ‘samen-met-de-stad’. 

 
Deze taken liggen en landen nu vaak bij het team Communicatie, in 
een webteam, bij het KCC, in een Newsroom of zelfs bij een afdeling 
Bedrijfsvoering (waar dan online zaken en/ of team Communicatie is 
ondergebracht). Afwegingen daarbij zijn: 
 
1. het clusteren van alle dienstverleningskanalen; 
2. het clusteren van alle online/ offline activiteiten zoals webredactie, 

webcare en (social) intranet; 
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3. het clusteren van aan de dienstverlening ondersteunende activitei-
ten zoals contentmanagement, beheer van de kennisbank en be-
heer van de website; 

4. en met de newsroom dus het clusteren van media-activiteiten. 
 
Wij verwachten dat we daar binnenkort - in een mengvorm - aan toe 
gaan voegen: 
 
5. het clusteren van louter online media activiteiten; 
6. het clusteren van interactie-activiteiten; 
7. het clusteren van community-activiteiten zoals community buil-

ding, -onderhoud en -management in combinatie met wijkwer-
ken, buurtwerken en participatieprojecten; 

8. het clusteren van online én offline participatie-activiteiten zoals 
het beheren van communities, het online verzamelen van ideeën, 
het online polsen van draagvlak voor beleidskeuzes, het online 
verzamelen van energie, het ondersteunen van crowdfunding en 
co-creatie. 

 
Door het toenemende belang van online media en de online kanalen, 
door het toenemende belang van ‘samen-met-de-stad’ en ‘van-buiten-
naar-binnen’, zullen taken schuiven.  
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8. Ontwikkelingen in participatie: mét de stad en de 
buurt, zelfredzaamheid als dé belofte 
 
Wat zijn de ontwikkelingen in participatie? Of misschien nog wel 
beter, wat verstaan we eronder en hoe werkt het? Voor het formuleren 
van een visie op dienstverlening, participatie en communicatie én voor 
het maken van inrichtingskeuzes, zijn volgens ons de volgende ont-
wikkelingen relevant: 
 
13. bestuurlijk en ambtelijk willen we wel; 
14. een nieuwe toolset voor nieuwe toepassingen met nu 1.001 initia-

tieven; 
15. in gesprek met inwoners op andere plekken: online, aan de keu-

kentafel en om de hoek  
16. ICT niet voorbereid op nieuw speelveld; 
17. raad is niet meer in de lead in de relatie met inwoner. 
 

 
Figuur 22. ontwikkelingen in participatie laten veel technologische mogelijkheden zien. 
 
Ontwikkeling 13. Bestuurlijk en ambtelijk willen we wel 
Bestaan er collegeprogramma’s of -akkoorden waar de strekking van 
de eerste pagina niet is ‘samen-met-de-stad’, ‘verbinden’, ‘participatie’, 
‘van-buiten-naar binnen’ en ‘beter luisteren naar wat er leeft’? Waar-
schijnlijk staat het zelfs op het kaftje. De bezuinigen van de afgelopen 
jaren hebben vervolgens een impuls gegeven aan ‘zelfredzaamheid’ en 
‘participatiesamenleving’. Vaak als een creatieve oplossing voor kei-
harde bezuiniging op gebouwen, werkplekken en voorzieningen. Met 
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de decentralisaties in het sociaal domein is er ook nog momentum en 
een stok achter de deur om het snel handiger te organiseren. Kortom, 
bestuurlijk willen we de samenwerking met de stad en de gemeen-
schap meer dan ooit. 
 
Ambtelijk is dat bewustzijn er meer en meer. Het is niet per se een 
ontwikkeling van binnenuit, er lijkt niet een intrinsieke motivatie. 
Maar ontwikkelingen in de context maken wel dat het onderwerp van 
gesprek is. Denk aan Ambtenaar 2.0, dat de ogen heeft geopend voor 
nieuwe werkvormen en nieuwe middelen. Of vooruitstrevende ge-
meenten die zich verregaand omvormen tot een gemeente zonder 
gemeentehuis (Molenwaard) of een gemeente met zelfsturende teams 
(Hollands Kroon). Het Nieuwe Werken blijkt ook in ieder gemeente-
huis op de agenda te staan, als het al niet is ingevoerd. In de literatuur 
geven ze aan dat dit uitingsvormen zijn van een transitie. En die is 
ambtelijk voelbaar. Het uit zich onder andere in de praktische vragen 
die in deze publicatie worden besproken. We herkennen de beweging 
door het gebruik van woorden als ‘de faciliterende overheid’, ‘de regis-
serende overheid’, ‘op locatie’ en ‘van-buiten-naar-binnen’. 
 
Het valt ons op dat het lastig is om het handen en voeten te geven. En 
dat is logisch: het gaat over nieuwe werkvormen die je misschien zelf 
nog niet hebt ervaren. Het gaat over nieuwe media waar je niet per se 
veel ervaring mee hebt of die je nog niet begrijpt. Dan is het lastig om 
de impact op je eigen werk, je proces, je team, je afdeling, je organisa-
tie of zelfs je plek in het netwerk te duiden. Ondertussen dendert de 
innovatie-trein door en voel je dat je wordt ingehaald door de tijd. Daar 
ben je je zo bewust van, dat je ziet dat dit niet alleen jouw proces en 
team raakt, maar ook andere processen en teams. En je ziet dat je op 
een of andere manier samen aan zet bent. Maar ook dat het zo ingrijpt 
op alle handelingen en gedrag van collega’s dat het niet met werkaf-
spraken alleen is aan te pakken. Laten we het de volstrekt onbevredi-
gende spagaat bij ‘bewust-onbekwaam’ noemen. Je ziet het, je voelt 
het, maar het is lastig onder woorden te brengen. En ‘hoe’ is dan ook 
nog niet vast te pakken. 
 
Het management en de waan van de dag blijken weer de grote rem op 
de innovatie. Eerdere innovatiegolven als OL2000 rond 1995, de op-
komst van de website rond 2000, het invoeren van Antwoord © vanaf 
2005, het zaakgerichte werken rond 2010 en sociale media op dit 
moment, laten steeds weer hetzelfde patroon zien: bestuurlijk is er (bij 
minstens enkele bestuurders) de wil en in de organisatie zijn er altijd 
early adaptors en innovators die de innovatie snel oppikken. Ook is er 
altijd wel een vakafdeling die het relatief snel omarmt. Maar het heeft 
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vijf tot tien jaar nodig voordat het ook in de processen en bij de pro-
ceseigenaren (lees teammanagers en afdelingshoofden) landt. Dit 
blijkt steeds weer de bottleneck bij het omarmen van nieuwe moge-
lijkheden of het ver doorvoeren van concepten.  
 
We benadrukken graag dat we dat ook begrijpen, omdat daar alle druk 
ligt van zowel de winkel open houden als alle uitdagingen aangaan (of 
zullen we het beestje bij de naam noemen ‘alle shit’). En dan tegelij-
kertijd bestuurlijke opdrachten uitvoeren, wijzigingen in wet- en re-
gelgeving doorvoeren, innovaties volgen en allerlei programma’s 
doorvoeren (klantdenken, bejegening, communicatiever, zaakgericht 
werken, inkoopprocedures, enzovoorts). Misschien is ook wel de les 
dat het vijf tot tien jaar duurt en dat dat een gegeven is. Gevolg is wel 
dat kansen pas later worden gezien en opgepakt. 
 
We onderzoeken deze innovatiegolven in de lokale overheid nu zo’n 
20 jaar. Steeds weer blijkt de combinatie van een stevige, inspirerende 
koers met lef, eigenaarschap in de bestuurlijke en ambtelijke top, cha-
rismatisch leiderschap en momentum met nieuwe regelgeving of de 
bouw van een nieuw stadhuis (of een crisis), de complexe, magische 
formule voor een doorbraak. En daarmee is er het besef dat het een 
mix is die niet zomaar beschikbaar is. Gelukkig is er ook het patroon 
dat als er tientallen gemeenten zijn voorgegaan, er sprake is van een 
onomkeerbare impuls en de rest volgt. 
 
Ontwikkeling 14. Een is een nieuwe toolset voor nieuwe toe-
passingen met nu 1.001 initiatieven 
Gemeenten worden overspoeld met duizend-en-een initiatieven rond 
participatie, buurtplatformen, argumentatieplatformen, enzovoorts. In 
de praktijk blijken al deze initiatieven goed te ordenen langs de sa-
menhangende stappen: 
 
1. kennen van gesprekken en communities; 
2. beheren van communities; 
3. vangen van geluiden, signalen en ideeën; 
4. verzamelen van ideeën rond een onderwerp; 
5. selectie van ideeën en keuzes; 
6. verkrijgen van draagvlak voor ideeën en keuzes; 
7. kiezen; 
8. verzamelen van energie om iets op te pakken; 
9. verzamelen van middelen (crowdfunding of cityfunding); 
10. verbinden van vraag en aanbod, van hulp en behoefte, van talent 

en vraag; 
11. samenwerken (co-creatie). 
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Figuur 23. Elf stappen binnen participatie die online heel goed zijn te ondersteunen. 
 
Graag attenderen we op de samenhang van deze gebieden als je het 
vanuit een community redeneert. Je moet de communities weten te 
vinden, weten te bouwen en weten te onderhouden. Als je de positie 
hebt van een betrouwbare gesprekspartner, of beheerder van de com-
munity, pas dan kun je er een beroep op doen. In welke vorm of voor 
welke toepassing dan ook. Een bijkomende interessante vraag is hoe 
dat eruit ziet als je niet de eigenaar of regisseur van het initiatief bent. 
Hoe zien deze activiteiten eruit als je louter faciliteert of deelneemt als 
gemeente? 
 
Wij zijn enthousiast over al deze initiatieven, tools en platformen. In 
de eerste plaats omdat het allemaal belangrijke stappen zijn in de 
zoektocht naar nieuwe methoden, technieken en tools. Het is een 
nieuw speelveld en pionieren helpt. Ten tweede is elk initiatief een 
interventie op zich. De gemeente zet stappen, het wordt gezien, er zijn 
successen, er is publiciteit. Het helpt allemaal om de organisatie be-
wust te maken van de mogelijkheden en de kansen van participatie, 
online media en hoe invulling te geven aan ‘van-buiten-naar-binnen’ 
en ‘samen-met-de-stad’. Bovendien is het een bron van innovatie en 
inspiratie voor ondernemers.  
 
We zijn ook kritisch naar al deze initiatieven. Door het innovatieve 
karakter is het ook best vaak nog wat zoeken. Zo zijn bijvoorbeeld de 
vragen die op een discussieplatform worden voorgelegd soms te moei-
lijk. Of een belangrijke randvoorwaarde als een bestaande community 
of een vertrouwensrelatie ontbreekt. Dan is het lastig om inwoners of 
belanghebbenden te betrekken als ze er al zijn. 
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De initiatieven blijken vaak niet een lang leven te hebben. Tools van 
de stad, die zijn gemaakt door de gemeente, blijken moeilijk over-
draagbaar aan de stad. Wie is er dan van namelijk? Wie betaalt be-
heerkosten? Wie maakt het groter? Binnen de gemeente is er na het 
eenmalige budget geen ruimte voor structureel beheer en doorontwik-
keling. Vaak betekent dat einde project. De sleutel zit in het mengen 
van ondernemerschap in het initiatief. Als er iemand een belang in 
heeft - en mag hebben - dan blijkt dat een prima motor om het initia-
tief door te laten lopen, door te ontwikkelen of groter te maken. Bij-
voorbeeld door hetzelfde initiatief in een andere gemeente op te star-
ten. 
 
Het zelf ontwikkelen van tools, platformen en apps vinden we geen 
goed idee (los van de eerder genoemde positieve effecten). Vanuit 
bovenstaande redenen is het goed te verklaren dat iemand de ruimte 
krijgt om een project te doen en iets te ontwikkelen. We kunnen geen 
andere goede redenen bedenken. Helaas komen we best vaak het ‘not 
invented here syndroom’ tegen -zoals de markt het bespreekt-: hobby-
projecten van ambtenaren die denken dat ze het zelf beter, makkelij-
ker, sneller en goedkoper kunnen doen. Maar de recente opkomst en 
het verdwijnen van apps voor het melden van opmerkingen en tips 
over de openbare ruimte heeft een ding wederom bevestigd: alles wat 
een gemeente zelf ontwikkeld is eenmalig en geen lang leven gegund. 
Kapitaalvernietiging dus. Bovendien is het directe concurrentie met 
initiatieven vanuit de markt en dan ook nog eens met gemeenschaps-
geld! Juist de initiatieven waar goed ondernemerschap achter zat, blij-
ken de hype te overleven. Denk aan BuitenBeter en de MijnGemeente 
apps. 
 
We zijn ook wel kritisch naar het inzetten van andere platforms dan 
die inwoners al gebruiken. Je hebt dan namelijk altijd die enorme 
opgave om de doelgroep naar je platform toe te halen. En dat is tegen 
de stroom in zwemmen. Bovendien hebben we bewezen dat we daar 
als gemeente niet goed in zijn. Hoe vaak wordt die app namelijk ge-
bruikt? Hoe vaak worden de e-formulieren gebruikt? Hoeveel ver-
schuiving is er van telefonie naar de online kanalen? Er zijn er al mid-
delen beschikbaar die erg goed blijken te werken voor de toepassings-
gebieden binnen participatie: 
 
1. Facebook: hier is de doelgroep al, ze zijn hier te vinden en te be-

naderen. En ze zijn hier dagelijks en heel actief. Het is dus zeker 
het overwegen waard om hier je community op te bouwen en te 
onderhouden en vanuit deze plek participatie initiatieven en -
toepassingen in te zetten en te organiseren. Breng de berg niet 
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naar Mozes, maar Mozes naar de berg. Overigens bieden online 
campagnes hier wel weer prima mogelijkheden om doelgroepen 
naar een platform van derden te brengen (maar handig is het niet 
vanuit communitydoelstellingen geredeneerd). 

 
2. Google Suite: velen van ons hebben een Google-account; Google 

biedt een volledige suite om met groepen samen te werken. En (zo 
goed als) gratis. Je kunt er peilingen organiseren via Google For-
mulieren, samenwerken aan documenten, presentaties en spread-
sheets, je kunt er documenten en agenda’s delen. Er zit ook een 
enorme winkel achter met apps met ongeveer elke functie die je 
kunt bedenken. Kaarten, mailcampagnes, CRM-activiteiten, web-
sites, enzovoort. Interessante vraag is dan wat de toegevoegde 
waarde is van een apart platform. Voor bedrijven is het sinds eni-
ge tijd mogelijk om gegevensopslag in een private cloud te bestel-
len, waarmee gegevensopslag binnen de EU haalbaar is. De wijk-
teams in Arnhem werken hiermee. 

 
3. Social intranetten: ook social intranetten, die op dit moment in 

veel gemeenten worden geïmplementeerd, zijn prima geschikt om 
doelgroepen aan te sluiten op de community van ambtenaren. 
Hoewel dat wel betekent dat we de doelgroep naar ons toe moeten 
halen, is het een platform dat we intern gebruiken en waar colle-
ga’s dus in ieder geval kennis van hebben. 

 
Wij verwachten dat er voor elk van de toepassingsgebieden enkele 
tools overblijven die door bijna alle gemeenten en publieke organisa-
ties gebruikt gaan worden. Net zoals we bij tools als de online media 
monitor, apps voor meldingen openbare ruimte en leveranciers van 
websites hebben gezien, blijven er een paar grote over (naast enkele 
specialisten). Welke dat zijn hangt af van de slagkracht van de onder-
nemer die bij zo’n tool betrokken is. En dat hangt af van ambitie, lan-
ge adem, netwerk en budget. Wellicht zitten hier selectiecriteria voor 
het moment dat een tool of initiatief moet worden gekozen. Vanuit 
ondernemersperspectief kunnen we alleen maar aanmoedigen om een 
dergelijk initiatief te omarmen en daarin te investeren. Graag niet 
eenmalig, maar langdurig en structureel. Dat geeft de basis om de 
startfase door te komen, zodat de onderneming achter het initiatief of 
tool deze ook nog na de eerste paar jaar kan blijven leveren. En dat is 
ook in het belang van de gemeente trouwens. Je haalt namelijk een 
deel van een gemeenschap naar een dergelijk initiatief. Je bent voor de 
inwoner geen betrouwbare partner als je een dergelijk platform maar 
een keer gebruikt en dan weer een ander initiatief omarmt.  
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Ontwikkeling 15. In gesprek met inwoners op andere plek-
ken: online, aan de keukentafel en om de hoek 
Een belangrijk aspect van participatie is dat andere kanalen dominant 
worden boven de vertrouwde kanalen: 
 
1. online media, zoals sociale media, communities, platformen voor 

samenwerken; in combinatie met fysieke ontmoetingen dus on-
line en offline media lopen naadloos in elkaar over; 

2. aan de keukentafel (door veranderingen in het sociaal domein);  
3. om de hoek in het buurthuis, in het verzorgingstehuis, op de 

sportclub of op andere plekken waar de gemeenschap of de buurt 
samenkomt. 

 
We bespraken al eerder de veranderende en dynamische rol van de 
vertegenwoordiger van de gemeente aan tafel: initiërend, regisserend, 
loslatend, faciliterend of deelnemend aan het initiatief. 
 
Omdat de plaats, de manier van werken, de rol en zelfs de werktijden 
lijken te veranderen, heeft dit veel impact op de collega’s die hierin 
actief zijn. Werkwijzen zijn anders of zelfs nieuw, de samenwerking 
met collega’s van andere afdelingen wordt anders, waar het wordt 
georganiseerd zal waarschijnlijk anders worden. Je kunt er als ge-
meente veel van verwachten, maar vanzelf, of laat staan structureel, 
zal het niet gaan.  
 
Ontwikkeling 16. ICT niet voorbereid op nieuw speelveld 
Binnen ICT-middelen zijn er drie uitdagingen: werken op locatie, 
werken in het netwerk waarbij de gemeente niet per se eigenaar is van 
het initiatief en meedenken vanuit de architecten en beheerders. Het 
is verrassend hoe vaak we in de praktijk horen dat collega’s in het veld 
of in de stad of in ambulante rollen niet beschikken over een 
smartphone of mobiel internet. Of nog handiger bij het werken een 
tablet of laptop. En als de middelen er wel zijn, dan is de volgende 
uitdaging om de benodigde systemen en gegevens beschikbaar te 
hebben. De volgende hobbel zit in het toegang hebben tot online mid-
delen en platforms die bij het werk handig zijn. We komen best vaak 
tegen dat collega’s niet op Nu.nl, YouTube of andere sociale media 
mogen. Of dat ze geen gebruik mogen of überhaupt kunnen maken 
van bijvoorbeeld de Google suite. Dan wordt het heel lastig ‘van-
buiten-naar-binnen’-werken en ‘samen-met-de-stad’. 
 
Het wordt iets complexer als de gemeente bij een initiatief moet sa-
menwerken in de keten. Wat is dan het leidende ICT-systeem? Geven 
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we de deelnemers van andere organisatie toegang tot ons systeem? 
Mogen wij in het systeem van de ander die het initiatief neemt? Hoe 
houden we dan onze dossiers op orde? Hoe borgen we privacy? En 
hoe zit het met de informatiebeveiligingseisen? En dat is aanleiding 
voor de derde uitdaging: in welke mate zijn deze vragen al in beeld bij 
de ICT-beheerders en informatie-adviseurs en -architecten van de 
organisatie? Stel de vraag maar eens. Volledig geleefd door de invoe-
ring van het zaakgericht werken, de decentralisaties, de omgevings-
wet, het flexwerken, het nieuwe gemeentehuis, de datalekken, de BIG 
(Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten) en Bring-
Your-Own-Device, is er weinig tijd geweest om de ICT voor te berei-
den op de toepassingen van vandaag en morgen.  
 
Twee mooie voorbeelden daarvan. Nieuwe media, nieuwe technolo-
gische kansen voor samenwerken met de stad en de ambities van be-
sturen, leiden tot een golf aan nieuwe platformen en toepassingen. 
We zagen twee paragrafen hiervoor al dat het een uitdaging is om 
door de bomen het bos te zien: welke tool moeten we kiezen en waar-
om? Welke app moeten we omarmen? Keuzes zijn vaak proces- en 
enthousiasme gedreven, niet per se vanuit de architectuur gerede-
neerd. Vervolgens is er ondertussen wel het besef dat er, naast in-huis-
oplossingen, SAAS-oplossingen zijn, software as a service of te wel via 
je browser op internet. We komen vaak aanbestedingen tegen waarbij 
ervan wordt uitgegaan dat er ergens iets geïnstalleerd moet worden. 
Op zich niet erg, maar tijdens de inkooptrajecten vraagt dit veel onno-
dige afstemming en vertraging.  
 
Nieuwe technologie en start-ups voldoen nog niet aan standaarden 
Dit soort oplossingen wordt vaak door startende bedrijven gemaakt. 
Juist de start-ups brengen de innovatie! Het is goed om te beseffen dat 
gemeenten werken met KING-standaarden, koppelvlakken of informa-
tiebeveiligingsprocedures. Naar onze mening terecht als de markt en 
de producten meer volwassen zijn en bij meer organisaties worden 
ingezet. Voor startende bedrijven zijn deze drempels echter vaak te 
hoog. Met duizend-en-een initiatieven is de concurrentie bovendien 
moordend en staan de prijzen onder druk. Vervolgens is de bestelling 
vanuit de enthousiaste collega op de vakafdeling wel euro gestuurd, 
waardoor de start-up in de spagaat zit: verlies nemen met risico’s, 
maar wel een nieuwe klant of direct voldoen aan de standaarden en 
geen klant hebben, want je bent te duur of te laat vanwege de enorme 
investeringen…  Let wel: we begrijpen dat standaarden goed en nuttig 
zijn, maar voor echt nieuwe technologische ontwikkelingen moet je er 
als overheid heel bewust van kunnen afwijken. 
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Ontwikkeling 17. Raad is niet meer in de lead in relatie met 
inwoner 
De uitdaging voor raadsleden zit heel ergens anders. Zij zijn de volks-
vertegenwoordigers en hebben dichtbij contact met belanghebbenden 
en buurten. Zodra we als gemeente echter met goede redenen inzet-
ten op sterke communities en contact hebben met belanghebbenden 
en buurten, dan komt het zwaartepunt van de relatie met die belang-
hebbenden en buurten bij de communitymanager te liggen. Dat kan 
de wijkwerker zijn, de wijkmanager, de buurtwerker of de collega’s die 
dit online organiseren. Zij kunnen dan beter, makkelijker en sneller 
met de inwoner schakelen, dan een raadslid ooit voor elkaar zal krij-
gen. Vervolgens bieden zij naast de diepgang in deze relatie ook de 
continuïteit die een raadslid niet kan bieden. Het opbouwen van een 
relatie kost nu eenmaal tijd en als raadslid heb je, in de vier jaar die je 
tot je beschikking hebt, meer te doen dan netwerken en de relaties 
opbouwen. De organisatie heeft straks betere kaarten op diepgang, 
fijnmazigheid én continuïteit in de relaties met inwoners.  
 
Een recent traject rond een bestuurlijke visie op dienstverlening, 
communicatie en participatie bracht op dit punt wat weerstand. Want 
de reactie was: ‘de raad is toch van de relatie met de inwoner?’ En: ‘als 
dat niet zo, of in het meest positieve geval voor de raad: minder, zou 
zijn, wat is dan de rol van de raad nog?’.  
 
Volgens ons blijft er nog genoeg over aan belangenbehartiging en 
sturen op kaders en beoogde effecten. Maar dat zullen we dan wel 
moeten uitleggen en laten zien. De ambtelijke organisatie zal hier 
rekening mee moeten houden bij het formuleren en uitwerken van 
visies op dienstverlening, communicatie en participatie. Zowel op 
inhoud als in het proces om tot draagvlak voor zo’n visie te komen. De 
raad zal vervolgens even terug moeten naar wat ook alweer de kernac-
tiviteiten waren. Interessante tijden! 
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9. Verbouwen met de winkel open 
 
Tot zover de vakinhoudelijke ontwikkelingen die wij waarnemen rond 
dienstverlening, communicatie en participatie. En de duiding daarvan. 
Zo kunnen de ontwikkelingen met nuance besproken worden in eigen 
huis. Het is al op verschillende plekken ter sprake gekomen, maar we 
vinden het zo belangrijk dat we er apart bij stil staan. Lokale overhe-
den kunnen zelden beginnen met een ‘green field’. De bestaande or-
ganisatie met haar volledige reilen en zeilen is het vertrekpunt. Zoals 
bij elke organisatie wordt er wel regelmatig stevig verbouwd. Dat is 
ook onze oproep. Maar dan wel in het volledige besef dat het om een 
verbouwing gaat terwijl de winkel open is. Dat betekent dat energie en 
middelen beperkt zijn. Het is dan handig om mee te surfen op de 
golven die voorbijkomen. En die zijn er gelukkig genoeg: 
 
18. ambtelijke en bestuurlijke fusies of de bouw van een nieuw stad-

huis, stadskantoor of gemeentehuis zet alles toch al op zijn kop; 
19. na decentralisaties en bezuinigingen lijkt er ruimte te ontstaan 

voor innovatie. 
 
We constateren tot slot van alle ontwikkelingen dat er (20.) een motor-
tje in de organisatie ontbreekt die de boel aan het draaien brengt. We 
beseffen dat we dat de afgelopen jaren vaker tegen zijn gekomen. Het 
is geruststellend dat ook hier een patroon in zit, namelijk ‘de veran-
deropgave’. En dat geeft gelijk het besef dat het weer net zo uitdagend 
is als andere veranderopgaven! Maar dat betekent ook dat we hier pun-
ten rond veranderen in het publieke domein herhalen uit eerdere pu-
blicaties. 
 
Ontwikkeling 18. Momentum met fusies en nieuwe gemeen-
tehuizen 
In ontwikkeling 13 benoemden we het belang van ‘natuurlijk momen-
tum’ voor een organisatiebrede doorbraak bij de inzet van nieuwe 
methoden en technieken. Ze zijn schaars, maar er zijn wel degelijk 
‘green field’ situaties. Ambtelijke of bestuurlijke fusies tussen ge-
meenten of de bouw van een nieuw gemeentehuis, stadhuis of stads-
kantoor zijn die situaties. 
 
Bij fusies mogen bestaande kaders ter discussie worden gesteld om-
wille van het creëren van het gezamenlijke vertrekpunt voor de fuse-
rende organisaties. Uiteraard ‘met behoud van het goede’ worden 
uitgangspunten opnieuw geformuleerd. Dat is hét moment om nieu-
we piketpalen te slaan. Wat ons betreft is, gegeven de enorme impact 
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van bovenstaande ontwikkelingen, de visie op dienstverlening, com-
municatie en participatie een van de eerste bouwstenen van de nieuwe 
organisatie. Want in elk gesprek over cultuur, de hark, de locatie, de 
ICT middelen, de mensen, de vaardigheden, enzovoorts, moet die 
visie met verve en vuur worden ingeweven. De volgende uitdaging zal 
zijn om bij alle inrichtingskeuzes de visie overeind te houden, ook bij 
strijdige belangen als eventuele hogere kosten. En te borgen dat bij-
voorbeeld niet alleen bij het formuleren van functieprofielen, maar 
ook bij de werving, opleiding, aansturing en coaching van de collega’s 
de visie in praktijk wordt gebracht. 
 
Een nieuw stadskantoor, gemeentehuis of stadhuis biedt eenzelfde 
momentum al is het iets minder vergaand. Het gaat dan wel vaak over 
nieuwe keuzes rond ICT-middelen en werklocaties (lees: dienstverle-
ningslocaties en plekken waar we klantcontact en interactie gaan heb-
ben). Bovenstaande ontwikkelingen geven veel richting aan de eisen 
die je daar dan bij stelt. Feitelijk zul je eerst voor de komende tien jaar 
een visie moeten formuleren op klantcontact en interactie en de orga-
nisatie daarvan. En die dan ook inweven in alle praktische vervolgkeu-
zes. 
 
En kleiner is het natuurlijk momentum er ook. Een reeks kansen die 
je kunt aangrijpen om stap voor stap de veranderingen door te voeren 
of te versnellen: 
 
1. vertrek van een collega geeft de gelegenheid om een nieuwe colle-

ga aan te nemen die het beoogde gedrag van nature meeneemt; 
2. een incident of kleine crisis (hopelijk zonder persoonlijke schade) 

schudt de boel wakker en doet beseffen wat er is en wat er niet is: 
met het ietwat crue idee ‘never waste a good crisis’ zijn er verschil-
lende evaluaties en momenten om je rol te nemen (om te laten 
zien hoe het werkt) of om nut en noodzaak aan te wijzen; 

3. creëer als leidinggevenden ruimte voor die early adaptors om te 
ervaren hoe nieuw ontwikkelingen, methoden en technieken wer-
ken; 

4. doe pilots, leer van de fouten en vier feestjes bij de successen: elke 
stap is een interventie in de verandering op zich, omdat het aan-
dacht is voor het nieuwe; 

5. laat de early adaptors en early followers in je team of de organisa-
tie niet alleen innoveren: laat ze altijd een ‘karzitter’ of zelfs ‘kar-
hanger’ meenemen in pilots en naar congressen. We komen op 
congressen en events te vaak de happy few tegen die het al snap-
pen en al begeisterd zijn; waarom nemen die niet collega’s mee 
die ze hebben te begeisteren? Zoals je teamleider, het afdelings-
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hoofd of de senior van de andere afdeling die er niet zoveel geloof 
in heeft. Juist die kun je in vuur en vlam zetten met hippe events 
en de inspiratiedouches van de beste voorbeelden in het land! Bo-
vendien helpt het ons als organisator van dergelijke events om ook 
van de hijgerigheid van de kop van de golf af te komen (al mag dat 
natuurlijk geen argument zijn). 

 
Ontwikkeling 19. Na decentralisaties en bezuinigingen, nu 
tijd voor innovatie? 
Er gebeurt genoeg. Denk aan de decentralisaties in het sociaal do-
mein, de procesoptimalisaties bij het doorvoeren van bezuinigingen 
en het invoeren van het zaakgericht werken. En overheden zijn al druk 
in de weer met het implementeren van de Omgevingswet. Je zou 
kunnen zeggen dat er dan gelijk veel natuurlijk momentum is om 
innovaties door te voeren.  
 
Dat valt in de praktijk tegen. De opgaven in de processen en de orga-
nisatie zijn te groot om innovaties toe te laten in de scope van derge-
lijke projecten. En als ze erin zitten, dan is het luxe en sneuvelen de 
ambities tijdens de reis. De druk op de tijd is vaak te groot en de 
vraagstukken zijn vaak heel complex. De spelers komen uit het nu, 
inclusief (de balast van) de rijke ervaring. De mogelijkheden van nu 
(en morgen) worden niet logisch ingeweven in de beoogde werkwij-
zen. En misschien is het wel gewoon te vroeg om déze innovaties in 
dienstverlening, communicatie en participatie in te weven. 
 
Toch zijn we positief. We hebben veel vertrouwen in de beloften rond 
prestaties en de druk op de budgetten. Het heeft tijd nodig om het stof 
te doen neerdalen. We zullen zien dat prestaties onder druk komen en 
budgetten worden overschreden. Ondertussen heeft iedereen zijn of 
haar plekje in de nieuwe organisatievorm wel gevonden en er is rust. 
En dat biedt dan een prima basis om wel de innovaties door te voeren. 
Wij verwachten dat er opnieuw momentum voor ontstaat. Zeker als 
dat wordt aangejaagd door een motortje. 
 
Ontwikkeling 20. Alleen het motortje ontbreekt nog 
De verandering zal vele processen en vele collega’s in de organisatie 
raken. We zien het als een organisatiebrede veranderopgave. Wie gaat 
dat in de organisatie oppakken? Zijn dat de early adaptors die ook zo 
enthousiast waren met de innovatiefestivals, sociale media en Ambte-
naar 2.0? Het team Communicatie? Wij denken van niet. 
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Early adaptors en quick followers zijn niet de sleurders die we na de 
bewustwordingsfase nodig hebben. Ze inspireren en enthousiasme-
ren, maar hebben een korte spanningsboog en springen graag op de 
volgende golf die voorbij komt. Het besef dat het veranderproces lei-
dend is in plaats van de inhoud, en de procesvaardigheden die dan 
nodig zijn, komen we zelden tegen. Wat we nodig hebben zijn werk-
paarden die de organisatie op sleeptouw nemen. Dat zijn andere per-
sonen. Dit zijn de bouwers die voor de daadwerkelijke onomkeerbare 
impuls zorgen. Early adaptors en quick followers zijn zich hier vaak 
niet van bewust. We begrijpen de frustratie die dan kan ontstaan. ‘Het 
duurt zo lang.’ ‘Er is zoveel weerstand.’ ‘Hoe krijg ik afdeling x mee?’  
 
Het team Communicatie lijkt voorgesorteerd. Zij ‘gaan over sociale 
media’, zij ‘gaan over participatie’, lijkt de organisatie te vinden omdat 
zij de bewonersbrieven maken en bewonersavonden helpen organise-
ren. Maar gaan zij dan de organisatie ‘communicatiever maken’? 
Gaan zij de organisatie helpen om ‘te luisteren naar wat er buiten 
leeft’ en helpen om dat te vertalen naar interventies en beleidskeuzes? 
Gaan zij methoden en technieken ontwikkelen om communitymana-
gement en online gedrag tot in de haarvaten van de organisatie te 
brengen? Uit onze onderzoeken blijkt dat sommige afdelingen zoals 
de ruimtelijke sector eerder en krachtiger sociale media omarmden 
dan het team Communicatie. 
 
De hoge werkdruk, de vaak ondersteunende en daarmee minder ster-
ke positie van een team Communicatie in de organisatie, de vele part-
timers, en het gebrek aan ervaring, vaardigheden en affiniteit met 
organisatiebrede veranderopgaven maken dat het niet logisch is om te 
verwachten dat de onomkeerbare impuls daar vandaan komt.  
 
Het belang is groot, de wil is groot, het vraagt om stevige veranderin-
gen in gedrag, om samenwerking tussen afdelingen en herschikking 
van taken, het gaat om nieuwe werkwijzen. Het is nog niet belegd en 
eigenlijk is er nog niemand van. Het is een veranderopgave die zeker 
vijf tot tien jaar vraagt. Dat vraagt om een tijdelijke motor. Het zijn alle 
ingrediënten om te concluderen dat het een organisatiebreed pro-
gramma moet worden met een opdracht van bovenin. 
 
 
 
 



99 
 

 

 
DEEL III. VISIE & AMBITIE 
 
Hoe luidt de visie op dienstverlening, communicatie en participatie? Wat 
zou de koers van de gemeente op weg naar 2025 moeten zijn? In dit hoofd-
stuk geven we in lijn met de ontwikkelingen, de beelden en beschouwingen 
uit deel II voor het speelveld zoals is geschetst in deel I onze visie op de rol 
van de gemeente in de netwerksamenleving en hoe dit doorwerkt in dienst-
verlening, communicatie en participatie. 
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10. ‘Zo werkt de gemeente in 2025 samen met de 
gemeenschap’ 
 

We waren betrokken bij het formuleren van de visie op dienstverle-
ning, communicatie en participatie voor de fusiegemeente Waad-
hoeke. Dat is de gemeente die per 2018 ontstaat uit de Noord-West 
Friese gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel en uit 
vier dorpen van de gemeente Littenseradeel. We nemen de visie 
hieronder grotendeels over.  

 
Hoe ziet de dienstverlening er in 2025 uit? Is dat wezenlijk anders dan 
nu in 2015? 
 
De grote verandering in het denken en handelen zit in het contact met 
inwoners, buurten, kernen, belanghebbenden en bedrijven. Hoe gaan 
we dat contact vormgeven? Wat ervaren inwoners en ondernemers in 
hun contact met de gemeente? Het vertrekpunt draait 180 graden: van 
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Van inrichten langs 
producten, diensten en klantcontact naar persoonlijk en dichtbij orga-
niseren. En natuurlijk moet de basis op orde zijn, maar wel zoveel 
mogelijk online. Een visie in negen statements. 
 
‘De gemeente is persoonlijk en zorgt voor échte oplossingen’ 
 
Samen is het vertrekpunt, vertrouwen onze basis 
Samenwerken met inwoners, bedrijven, buurten, kernen en belang-
hebbenden is het vertrekpunt. Soms is de gemeente ook leverancier, 
handhaver en belangenbehartiger. Als samenwerkingspartner is de 
gemeente bij een project of een aanvraag soms de leidende, regisse-
rende partij. En als het een maatschappelijk initiatief betreft, dan is de 
gemeente juist meewerkend, faciliterend of zelfs loslatend. Het is 
prima als het eigenaarschap elders ligt. De gemeenschap helpt dan 
mee om service te verlenen of om diensten te leveren. Waar nodig is 
de gemeente het vangnet. 
 
Samenwerken vraagt om een vertrouwensrelatie. Die moeten de ge-
meente verdienen en onderhouden. Met gezamenlijke doelen, met 
rekenschap van ieders belangen en op basis van gelijkwaardigheid. En 
dat kan de gemeente met sterke en minder sterke samenwerkings-
partners. De gemeente gaat eerst voor vertrouwen, daarna voor poli-
tiek en geld. En dat kost tijd. 
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Het contact is persoonlijk 
Als de gemeente aansluit bij wat er bij partners speelt en handelt van-
uit de context van de partners, dan geeft dat vertrouwen. Een ‘keuken-
tafelgesprek’ wordt een ‘familiegesprek’. De gemeente kent de vraag 
achter de vraag, De gemeente kent de context van de inwoner, de ge-
meente begrijpt wat de afhankelijkheden zijn en hoe haar standpun-
ten, keuzes en contactmomenten bij de ander overkomen. De inwoner 
voelt zich daardoor gehoord en serieus genomen.  
 
De gemeente maakt van haar dilemma’s als belangenbehartiger ge-
zamenlijke dilemma’s. Daarmee neemt de gemeente de inwoner seri-
eus en zo deelt de gemeente de verantwoordelijkheden. Dat geeft 
draagvlak. De gemeente is gastvrij en hartelijk. En duidelijk als de 
situatie daarom vraagt. Contact met de gemeente kan in een dialect, 
een veel gesproken taal of in het Nederlands, dat maakt het ook per-
soonlijker. De gemeente gebruikt vooral normale mensentaal. 
 
De gemeente zorgt voor échte oplossingen 
Ter plekke en op het moment dat het moet gebeuren. De gemeente 
heeft besliskracht aan tafel. Ze krijgen het werkend. Van ‘organiseren 
van’ naar ‘organiseren dat’, van ‘zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. Soms 
dus door zelf te doen, soms door een samenwerkingspartij te helpen. 
Dat vraagt van ambtenaren én bestuurders ruimte, lenigheid en flexi-
biliteit. Regelruimte om ter plekke naar redelijkheid en billijkheid tot 
oplossingen te komen, uiteraard met respect voor wettelijke kaders 
(maar niet per se voor juridische kaders). De gemeente heeft daarvoor 
budgetruimte nodig, uiteraard met respect voor de grote lijnen van de 
budgetkaders (maar niet op de cent nauwkeurig). Alleen de echte poli-
tieke keuzes en publieke belangenafweging worden aan de gemeente-
raad voorgelegd. 
 
De gemeente zorgt ervoor dat het naadloos verloopt 
Inwoners of ondernemers merken dat de gemeente naadloos is geor-
ganiseerd. Ook al zijn er meerdere collega’s, afdelingen, contactmo-
menten of dienstverleningskanalen betrokken. De gemeente is per-
soonlijk in elk contact, of dat nu aan de telefoon, op afspraak, op socia-
le media, op de persoonlijke internetpagina of op de website is. Ze is 
op dat moment dé ingang naar de gemeente. De gemeente vraagt niet 
om gegevens die ze al heeft. De gemeente houdt het tempo erin, ook 
als we iets namens een collega beloven. Inwoners en ondernemers 
schakelen met de gemeente op het kanaal naar keuze en mogen ze 
zelfs door elkaar gebruiken. Contactmomenten en processen verster-
ken elkaar. Het ene moment borduurt voort op het andere. De proces-
sen van dienstverlening, communicatie en participatie komen samen. 
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Ook het gebiedsgericht werken, wijkwerken en buurtgericht werken 
horen daar bij. Ze verweven en versterken elkaar. Techniek en mens 
werken optimaal samen: de gemeente weet moderne technieken en 
werkwijzen goed in te zetten. 
 
De gemeente is dichtbij 
 

De charme en kracht van de landelijke of zogenaamde plattelands 
gemeenten is het wijde gebied met haar kernen en dorpen. Hoe 
behouden of verkrijgen kleinere en plattelandsgemeenten daar de 
vertrouwensrelatie als samenwerkingsrelatie? Hoe houden ze het 
juist daar persoonlijk?  

 
De gemeente is ‘om de hoek’ en online (plaatsonafhankelijk) 
Dichtbij zijn helpt om het persoonlijk te maken. Natuurlijk kunnen 
inwoners en ondernemers naar het gemeentehuis komen. Maar de 
gemeente maakt het liever dichterbij mogelijk. De gemeente is daar 
waar de doelgroep is, daar waar de gemeenschap draait. In de buurt, 
in de wijk, aan tafel, op het project. De gemeente is daar waar het ge-
sprek plaatsvindt, in dorpshuizen, in verzorgingstehuizen, op een 
opvanglocatie, in de bibliotheek, in de sportkantine of op scholen. En 
waar nodig komt de gemeente thuis aan de keukentafel. En dat ge-
beurt ook online. Online biedt dé oplossing om zonder afstand met 
elkaar en met de gemeente in contact te komen. Daar waar het ge-
sprek online plaatsvindt en daar waar de doelgroep online is, daar is 
de gemeente ook. En dit geldt ook voor de bestuurders.  
 
De gemeente is dichtbij op het moment dat het handig is (tijdsonafhanke-
lijk) 
De gemeente is dichtbij op het moment dat het in een proces nodig is. 
Dat kan met zekerheid op afspraak of met een kans op wachten bij 
vrije inloop. Daarbij gelden niet altijd de kantoortijden. Veel regelwerk 
voor een bouwaanvraag of huwelijk doet de inwoner immers ook niet 
tijdens kantoortijd. Vrije inloop is er ook online. De gemeente snapt 
dat de inwoner die korte vraag even via sociale media stelt. En dat de 
inwoner zijn ervaringen deelt via die sociale media, ook vaak buiten 
kantoortijden. Online contact, fysiek contact en telefoontjes wisselen 
elkaar af. De inwoner bepaalt hoe de gemeente contact heeft, maar de 
gemeente heeft ook haar voorkeuren.  
 
De gemeente is ook dichtbij namens ketenpartners waarvan de ge-
meente het eerste gezicht is. De gemeente is ook dichtbij als inwoners 
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of ondernemers er zelf niet uitkomen, bijvoorbeeld bij het invullen 
van formulieren.  
De gemeente is dichtbij als de energie er is 
De gemeente weet wat er speelt, De gemeente weet waar de energie is 
of gaat ontstaan. Dat helpt om snel in te spelen op initiatieven uit de 
samenleving. Denk aan mobilisatie bij een acute situatie (vluchtelin-
genopvang), een incident, een crisis, maatschappelijke onrust, een 
hype of een crowdsourcingstraject. De gemeente weet  hoe ze belan-
gen kan behartigen bij dit soort situaties. De gemeente heeft hier aan-
pakken voor en ervaring mee. De gemeente kan aansluiten op de 
energie die er is. Als er al ergens een initiatief is, als er al ergens een 
project is, dan probeert de gemeente daarop aan te sluiten in plaats 
van het zelf opnieuw te starten. De gemeente kan ook aansluiten op 
budgetten van partners (in plaats van zelf de portemonnee trekken).  
 
De gemeente is online waar het kan en offline waar het helpt 
Om twee redenen is online het belangrijkste kanaal: het is een oplos-
sing en daar gebeurt het. Zoals gezegd, het helpt bijvoorbeeld om in 
het wijde gebied van een landelijke gemeente diensten dichtbij te ver-
lenen. Daarnaast hebben alle relevante ontwikkelingen een online 
component. Er is steeds meer mogelijk en we gebruiken het steeds 
vaker. 
 
De gemeente bedient maximaal online 
De dienstverlening is online waar het waarde toevoegt. Bijvoorbeeld 
als het vlotter of makkelijker gaat. En dat is al snel met online dien-
sten, interactie en service. De gemeente gaat zelfs voor maximaal on-
line. Steeds meer producten en diensten kunnen online aangevraagd 
en geregeld worden, want online identificatie is straks goed geregeld. 
Gegevens die de gemeente heeft, vraagt zij niet nog een keer. Er zijn 
meer mogelijkheden omdat bestanden in de keten gekoppeld worden, 
processen eenvoudiger worden en juridische hobbels weggenomen 
worden. Voor de minder digivaardigen zorgt de gemeente voor hulp 
die dichtbij is. En zelfs dat kan op afstand, met chat of met video.  
 
De online kanalen zijn divers en dynamisch. En niet per se van de 
gemeente zelf. De eigen online kanalen zijn de website met een online 
winkel. Die maakt de gemeente persoonlijk en relevant in een per-
soonlijke omgeving. De gemeente zet platformen in, zoals Facebook, 
voor communicatie, participatie en ook service. De gemeente volgt de 
ontwikkelingen en vooral waar de inwoner is. Waar het een toege-
voegde waarde heeft, zet de gemeente apps in. Bijvoorbeeld als de 
doelgroep het gebruikt of als het de processen van de gemeente beter 
maakt (eenvoudiger, sneller, meer bereik enzovoort). De gemeente 
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volgt de online ontwikkelingen op de voet. Wel maakt de gemeente de 
afwegingen rond hype en efficiency.  
 
De gemeente ziet een persoonlijke, online omgeving voor dienstverle-
ning als het wenkende perspectief. De gemeente werkt alvast aan de 
voorbereidingen ook al weten we nog niet in welke vorm ‘MijnOver-
heid’, de gemeentelijke PIP en andere persoonlijke overheidsportalen 
zich gaan manifesteren. Tot die tijd heeft de gemeente online plekken 
om haar inwoners zo gepersonaliseerd mogelijke van dienst te kun-
nen en zijn en samen te werken. Zo’n plek biedt ruimte voor commu-
niceren, discussiëren, delen van documenten, samenwerken in docu-
menten en biedt bij voorkeur een vertrekpunt voor allerlei mooie 
technologische toepassingen om het samenwerken makkelijker te 
maken. 
 
Natuurlijk blijven balies en telefoon beschikbaar 
Uiteraard kunnen inwoners de gemeente blijven bellen, mailen, be-
zoeken en brieven sturen. Ook daar is de gemeente persoonlijk en 
zorgt de gemeente voor échte oplossingen. De gemeente heeft geen 
onnodige tussenschakels. Inwoners of ondernemers komen direct in 
contact met een medewerker waar het kan en waar de relatie er om 
vraagt. De gemeente is altijd bereikbaar, bijvoorbeeld voor eenvoudige 
vragen of als achtervang voor de mobiele collega's. De inwoner krijgt 
geen kastje-naar-de-muur-ervaring. De verwachting is wel dat het aan-
tal contactmomenten over deze kanalen stevig afneemt. 
 
De gemeente gaat voor de 8,5! 
De inwoners, bedrijven, dorpen en belanghebbenden geven de ge-
meente voor klanttevredenheid een 8,5. Daarvoor is de basis op orde. 
De gemeente reageert snel, minimaal zo snel als de verwachte norm is 
bij de verschillende kanalen. Als de gemeente antwoord geeft, dan 
doen de gemeente dat in 80% van de gevallen in een keer en ook 
goed. Bij de overige 20% weet de inwoner waar hij aan toe is: vervolg-
stappen zijn helder en de inwoner weet wat hij mag verwachten. Op 
elk kanaal, bij elke medewerker geeft de gemeente op eenzelfde vraag 
eenzelfde antwoord. Als de gemeente de inzet van een kanaal wil sti-
muleren, dan doen de gemeente dat met overtuiging. 
 
Dat is niet genoeg voor een 8,5. We zetten net dat stapje extra. De 
gemeente maakt de omslag naar de verrassing! ‘Goh, binnen drie uur, 
dat is snel!’, ‘Jeetje, bij mij aan de keukentafel’, ‘Zo hé, dat is creatief 
bedacht en goed geregeld’, ‘Thuisbezorgd, kan dat? Super, graag tus-
sen 20:00 en 21:00 uur’. 
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Wat merk ik er als inwoner van? 
‘De gemeente is mijn partner, ook al in 2018!’ Hoe ervaren de inwo-
ners, bedrijven, buurten en belanghebbenden al deze ambities? En 
wat merk ik er als inwoner van op korte termijn? En wat in 2020 en 
2025? 
 
2018 een ingang, basis op orde en een beetje resultaat op straat 
Inwoners beseffen dat de gemeente werk maakt van het contact, maar 
dat de beoogde werkwijze nog vorm moet krijgen. Er is wel al een 
ingang voor online -de website-, voor telefoon, mail en post. De stad is 
de hoofdplaats voor de balies; daarnaast zijn er plekken om de mensen 
van de gemeente te ontmoeten. Zo kun je steeds vaker met de ambte-
naren en bestuurders afspreken in publieke ruimten om de hoek.  
 
‘Handig, informeel en constructief! En soms komen ze zelfs bij mij 
thuis. Jammer dat wetten en regels het niet mogelijk maken om nog 
meer dienstverlening aan de keukentafel te organiseren. Het lukt 
steeds vaker om in een keer een antwoord of dienst te krijgen en ik 
weet altijd waar ik aan toe bent. Geweldig wat ik allemaal online kan 
regelen. Hoe meer hoe beter, dat kan ik fijn thuis of op het werk doen. 
En ook voor mijn moeder! En wat goed dat de gemeente nu ook 
WhatsAppt, ze gaan lekker met hun tijd mee en zo hoort het ook.’ 
 
‘In de samenwerking met ambtenaren is er al echt iets te merken van 
de nieuwe gemeente. Het gaat nog wat onwennig, en ook achter de 
schermen is het nog niet helemaal goed georganiseerd, maar de amb-
tenaar doet echt zijn best om met oplossingen te komen. Hij denkt 
mee, betrekt zijn collega’s (zonder ik van het kastje naar de muur ge-
stuurd wordt) of hij regelt dat ik een antwoord krijg. Kijk, dat is 
dienstverlening! Daar wil ik wel zaken mee doen! En hij had het niet 
makkelijk, want er waren nog tig regels die echte hobbels bleken. Wel 
fijn dat de raad de ruimte gaf om flexibel met regels om te gaan.’ 
 
‘Wat opvalt is dat de ambtenaar samenwerkt alsof we samen in de 
oudercommissie van de school zitten. Alsof ik met de buurman het 
straatfeest aan het organiseren ben. Echt dichtbij en ook goed bereik-
baar via Facebook en WhatsApp. En super dat we met elkaar niet ge-
bonden zijn aan kantoortijden. Tuurlijk, waar het kan doen we dat 
wel, maar als het zo eens uitkomt…. Het is wel onwennig met die 
online dossiers, daar moeten ze nog wat op vinden. Praktische oplos-
sing van die clouddossiers. En die berichten via de sociale media ma-
ken brieven overbodig, dat doen ze lekker bij de tijd en bespaart ook 
nog eens behoorlijk!’ 
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2020 een échte op samenwerking georiënteerde en georganiseerde gemeente 
‘Ongelooflijk, de gemeente lijkt wel mijn buurman. Ik kom de wijk-
beheerder regelmatig tegen bij de verschillende initiatieven in mijn 
dorpskern. Gister nog bij de sportclub voor het nieuwe veld, vorige 
week bij het AZC voor het buurtinitiatief en morgen voor de punten 
op de i van mijn bouwaanvraag. Ik kreeg een berichtje dat zij toch op 
tijd gaat zijn ondanks dat ze de kids naar school moet brengen. Dat 
bedoel ik, lekker praktisch en normaal. We spreken af in het café van 
het verzorgingstehuis, dat scheelde weer een rit naar de stad. Ze nam 
gelijk die bladkorf mee die ik besteld had bij de gemeente.’ 
 
‘Wel bijzonder hoe goed die dame van de gemeente trouwens samen-
werkt met haar collega’s. Het is een echt team en zij is en blijft mijn 
aanspreekpunt. Natuurlijk zit ik af en toe met een specialist aan tafel, 
maar zij houdt netjes iedereen strak en bij de les. Zo’n collega wil ik 
ook wel! Nog knapper dat ze het ook voor de partijen regelt waar de 
gemeente mee samenwerkt. Ik heb echt maar een aanspreekpunt en 
er zit een wereld achter.’ 
 
‘We hadden graag wat meer budget gehad voor het sportveld, maar we 
snappen de dilemma’s waar we met elkaar -en dus ook de gemeente- 
voor staan. Een medebestuurder van de sportclub had nog wel een 
idee hoe met het dilemma om te gaan. Samen komen we er wel uit. 
Het crowdfunding platform van de gemeente kennen we ondertussen 
allemaal wel, dat gaat ook hier helpen.’ 
 
‘En ook wel sterk dat zij aangaf dat we die veiligheidsmaatregelen 
moeten nemen. We kijken daar toch de gemeente op aan als het mis-
gaat. Het hielp dat ze duidelijk was. Maakt het niet leuker en zelfs wat 
duurder, maar ja, dat moeten we ook goed regelen. Dat hebben ze 
trouwens ook gedaan met die dossiers en documenten. De gemeente 
lijkt wel de cloud voor de hele gemeenschap hier.’ 
 
2025 naadloze, natuurlijke samenwerking met een ingeslepen en duidelijke 
rolverdeling 
‘Ik ben onder de indruk van hoe het hier allemaal reilt en zeilt in het 
dorp. De rol van de gemeente is dan wel een stuk kleiner geworden, 
die van de gemeenschap integendeel. Volgens mij kunnen we hier wel 
een stootje hebben met z’n allen.  
 
De gemeente is er vooral als smeerolie. Ze zijn niet zo zeer de verbin-
dende factor, dat doen we zelf wel, maar ze zijn er wel continu om ons 
te helpen om het zelf te organiseren. En het gaat ze goed af tegen-
woordig. We doen het echt samen.’ 
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11. Realiseren van ambities in vier fases 
 
De ambitie is stevig, de opgave ook. Hoe realiseren we in logische 
stappen en in een reëel tempo deze ambities? We willen de visie uit 
het vorige hoofdstuk als realiseerbare ambitie formuleren aan de hand 
van een groeimodel. En bij dat groeimodel introduceren we een 
meetmodel, zodat we ook jaarlijks de prestaties van gemeenten kun-
nen volgen met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken. 
 
Onze trouwe volgers zullen het groeimodel herkennen uit eerdere 
bundels en publicaties. Samen met Coen Göebel, strategisch adviseur 
online en sociale media bij gemeente Rotterdam en Niels Loeffen van 
HowAboutYou ontwikkelden we dit model in 2014. Het vertrekpunt 
was toen meer de sociale media en andere technologische innovaties, 
nu is dat dienstverlening, communicatie en participatie. Het groeimo-
del is daarom op punten aangepast. 
 
Ambities in interactie, vertrouwen en eigenaarschap initiatief 
Onze ambitie om een groeimodel te formuleren is een opgave om 
appels en peren te vergelijken in een model. We hebben immers as-
pecten van dienstverlening, communicatie en participatie te combine-
ren tot drie of vier logische stappen. Omdat het voor de gesprekken 
binnen organisaties handig kan zijn om de verschillende onderliggen-
de groeipaden te kennen, sommen wij onze selectie hier op: 
 
1. klantcontact van versnipperde ingangen en onsamenhangende ad 

hoc afhandeling naar een ingang per kanaal of doelgroep én mul-
tichannel; 

2. interactie: van zenden naar dialoog; 
3. vertrouwen: van geen verbinding hebben naar elkaar als betrouw-

bare partner zien; 
4. initiatief en samenwerken: van de overheid of gemeente naar de stad 

of gemeenschap, van zelf doen als overheid naar volledig overlaten 
aan het initiatief. 

 
Klantcontact: vaker in een keer afhandelen onafhankelijk van het kanaal 
In klantcontact zien we vier ambitieniveaus: 
 

1. Kanaal op orde: het hebben van de kanalen en die up-to-date 
en state-of-the-art hebben ingericht. Denk aan receptie en ba-
lies, telefonie (in het KCC, terugbellen en op de vakafdeling), 
website, e-loket, post en online media. Zie hoofdstuk 1 voor 
een overzicht van alle kanalen. 
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2. Afhandeling op orde: op elk kanaal ontstaat klantcontact & 
interactie. De afhandeling daarvan voldoet aan de gestelde 
norm ten aanzien van service, klanttevredenheid en kosten. 
Activiteiten die soepel lopen zijn: 
 
 kennisbank en contentmanagement: de up-to-date basis 

voor het geven van het juiste en zelfde antwoord per ka-
naal; 

 registreren klantcontacten: wie, voor wie, waarvoor of 
waarover, via welk kanaal, hoe lang; 

 besturing op betere prestaties per kanaal: meer service, 
meer klanttevredenheid en minder kosten per kanaal 
worden continu gemeten en verbeterd. 

 
3. Multichannel op orde: kanalen kunnen door elkaar heen 
worden gebruikt. De organisatie stuurt op het beste kanaal 
voor dat moment, zowel inwoner als overheid krijgen de beste 
service, de hoogste klanttevredenheid tegen de laagste kosten. 
Er zijn rapportages en besturing over de kanalen heen. Nieu-
we kanalen als dienstverlening op locatie, online, apps worden 
geduid en al dan niet in lijn met de andere kanalen toegepast. 
 
4. Leercirkel op orde: als de basis op orde is, kan de organisa-
tie versnellen en zichzelf overtreffen met de dienstverlening. 
Denk aan: 
 
 content brengen naar die plekken waar de doelgroep is; 
 klantcontact op die plekken afhandelen waar de doel-

groep is; 
 signalen en trends oppikken aan de voorkant leiden tot 

betere processen aan de achterkant (waardoor er minder 
aanleiding is voor klantcontact); 

 inbedden van nieuwe mogelijkheden als open data, 
blockchain, big data toepassingen, ketenintegraties. 

 
Interactie: van roeptoeteren naar dialoog 
Er zijn verschillende definities van interactie die allemaal bruikbaar 
zijn: 
 
1. van aanwezigheid, naar zenden, naar dialoog; 
2. een groeicyclus als: attenderen, informeren, inspireren, acteren, 

interacteren, verbinden en relatiemanagement; 
3. een interactiemodel: content, klantcontact (customer experience), 

context, conversatie naar collaboratie (bron: OpeningUp). 
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Ze hebben allemaal een aspect van: 
 
1. aanwezig zijn op een platform of een plek (je account op de 

nieuwste sociale media claimen); 
2. inhoud plaatsen: een mededeling, een persbericht, een foto; 
3. reageren op een vraag die aan jou wordt gericht; 
4. reageren op een signaal dat wordt afgegeven, al dan niet speciaal 

aan jou; 
5. een gesprek aangaan of aanhaken bij een lopend gesprek; 
6. samenwerken om daadwerkelijk dingen voor elkaar te krijgen. 
 
Vertrouwen: van kloof naar partner 
We hebben geen modellen voor het overbruggen van ‘de kloof tussen 
inwoner en overheid’. Vertrouwen is ook meer een resultaat van lang-
durige goedlopende interactie en samenwerking. In lijn met de inter-
actiemodellen (die veel overlap hebben met participatieladders) en 
aangevuld met continuïteit in de relatie zien wij de volgende fases: 
 
1. geen contact hebben; 
2. aanwezig zijn; 
3. reageren; 
4. deelnemen aan gesprekken en activiteiten; 
5. continuïteit bieden in reageren en deelnemen; 
6. samen doen; 
7. continuïteit bieden in samen doen. 
 
Initiatief & samenwerken: van wij zelf naar wij samen 
We bespraken eerder de verschuiving van het eigenaarschap bij een 
initiatief. De gemeenschap, belangengroepen, buurten, enzovoorts 
organiseren zichzelf steeds beter en makkelijker. Het is aan de over-
heid om daar passend op aan te sluiten. We zagen al eerder de moge-
lijkheden in de houding van de ambtenaar of overheid: 
1. normerend of zelf doen waarbij het initiatief én de uitvoering 

geheel bij de overheid ligt; 
2. regisserend, het initiatief ligt bij de overheid en anderen nemen 

deel of mogen deelnemen; 
3. faciliterend waarbij het initiatief niet meer bij de overheid ligt, 

maar de overheid wel helpt om het voor elkaar te krijgen; 
4. deelnemend waarbij het initiatief bij een derde ligt die het zelf ook 

organiseert en waarbij de overheid alleen meedoet; 
5. loslatend waarbij zowel het initiatief als de uitvoering volledig bij 

derden ligt. 
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Figuur 24. Participatie van een gemeente is afhankelijk van wie het initiatief neemt en 
welke rol de gemeente moet, kan of zelfs wil nemen. 
 

De participatieladder 
De participatieladder kan in dit boek natuurlijk niet onbesproken 
blijven. Veel gemeenten gebruiken de ladder van informeren naar 
zelfbestuur als leidraad voor de keuzes rond de organisatie van par-
ticipatie. Wij willen de klim op de ladder graag mengen met: 
 
1. werken aan vertrouwen als basis om überhaupt te kunnen sa-

menwerken; 
2. afhankelijk van het eigenaarschap van het initiatief invullen van 

de rol van de gemeente (van regisseren tot loslaten); 
3. de mogelijkheden van online media, online campagnes, com-

munities, crowdsourcing en co-creatie.  

 
Eerst basis op orde, vervolgens werken aan vertrouwen, pas daarna kun je 
samenwerken 
Welke ambitie een lokale overheid ook heeft, groeifasen lijken sowieso 
een volgorde te hebben. Zonder basis op orde is er niet aan vertrou-
wen te werken. Je vertoont zonder basis ad hoc versnipperd gedrag. 
Niet bijzonder vertrouwenwekkend.  
 
Zonder vertrouwen is er geen basis voor samenwerking. Zonder klik 
of chemie is er geen relatie, zonder relatie is het lastig samenwerken 
(proces) en zonder samenwerking is er geen resultaat.  
 
Daarom is het volgens ons logisch om er eerst voor te zorgen dat de 
basis op orde is, dat legt letterlijk de basis voor het vertrouwen. Daarna 
ontstaat er een vruchtbare grond voor een kansrijke samenwerking. 
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Groeimodel in vier fasen 
De verschillende ambitiemodellen en veronderstelde logische opvol-
ging van fases en stappen brengt ons tot het volgende groeimodel voor 
dienstverlening, communicatie en participatie. 
 

 
 
Figuur 25. Vier ontwikkelfasen van gemeenten op weg naar samenwerken met de ge-
meenschap. 
 
Fase 1. Gemeente ontdekt 
Het afhandelen van klantcontact is na jaren investeren in de basis 
goed georganiseerd. Er is een frontoffice of een KCC voor het afhande-
len van telefoontjes, het ontvangen van bezoekers aan de balie en de 
receptie en er zijn processen voor post en e-mail. Ook de website is op 
orde en er is een aanbod van e-diensten. Zaakgericht werken wordt 
ingevoerd, processen zijn geoptimaliseerd en de informatiehuishou-
ding staat. Er is ruimte voor de volgende stappen in betere dienstver-
lening. Denk aan de logische vervolgstappen na het op orde brengen 
van de basis, zoals kanaalsturing, multichannel, sturen op klantcon-
tact, sturen op toptaken en sturen op dienstverleningsprestaties. Of 
het ontdekken van nieuwe mogelijkheden als sociale media, apps en 
communities. 
 
De gemeente ontdekt de mogelijkheden van sociale media. Enkele 
enthousiastelingen in de organisatie maken voor hun werk, voor een 
project (informatievoorziening, beleidsvormingstraject, inspraakpro-
cedure) accounts aan op sociale media platformen. Ze luistert naar wat 
mensen bezighoudt en onderzoeken wat voor de gemeente van belang 
is. Ze plaatsen de eerste berichten en posten linkjes die verwijzen naar 
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online pdf-documenten en persberichten. Soms zal de persoon zelf 
klantvragen beantwoorden en conversaties aangaan, zij het in beperkte 
mate. 
  
Het is vooral vanuit de trend en/of de nieuwe technologie gedreven. 
Het is ad hoc en nog niet robuust georganiseerd. Wel helpt het om de 
organisatie bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingen en bijbe-
horende kansen en ook de risico's. Het inspireert. De interne beleids-
notities gaan dan ook nog vaak over de nieuwe technologie zonder het 
op te hangen of te borgen binnen bestaande kaders. Er is nog geen 
verbinding met beleid voor middelen, voor klantcontact of voor (cri-
sis)communicatie, laat staan dat ze zijn afgestemd op signalen en 
metingen uit de samenleving.  
 
Fase 2. Gemeente experimenteert 
De gemeente zet bouwstenen van de dienstverlening in om de dienst-
verleningsprestaties écht te verbeteren. En dat kan nu ook eindelijk! 
Op de website staat de meest relevante informatie vooraan. Als je 
zoekt op de website of op Google, vind je altijd het meest waarschijn-
lijke antwoord als eerste gepresenteerd. De producten en diensten die 
je nodig hebt, zijn online beschikbaar. Als je er online niet uitkomt, 
start de gemeente een chat om je te helpen waar je was gebleven. De 
gemeente stuurt op online media als voorkeurskanaal. Je kunt via 
allerlei online media met de gemeente in contact treden. Bellen kan 
ook, net als een fysiek bezoek als de situatie daar om vraagt. Dat laat-
ste kan ook thuis aan de keukentafel of in het buurthuis. Dienstverle-
ning via de persoonlijke portalen als MijnOverheid en de PIP begint 
lekker vorm te krijgen. Het is relevant, want steeds meer zaken en 
gegevens zijn daar op maat beschikbaar. De gemeente leert echt van 
het klantcontact en de interactie: ervaren hobbels - redenen waar in-
woners over bellen of klagen, of die aanleiding zijn voor dat klantcon-
tact - worden aangepakt en opgelost. De tijd van onnodig klantcontact, 
kansloos doorverbinden en niet meer teruggebeld worden, is voorbij. 
 
De gemeente creëert bewust ruimte om te experimenteren met nieu-
we media en de veranderende rol van gemeente en gemeenschap in de 
participatiesamenleving. De afhandeling van het online klantcontact 
(webcare) wordt vaak als een van de eerste processen georganiseerd. 
Ook de aspecten van nieuwe media voor dienstverlening, voor com-
municatie en bij crisissituatie worden in deze fase verder verkend. De 
gemeente verkent de behoefte aan ondersteuning met tools en maakt 
keuzes in de sociale media platformen die zij omarmt. Binnen de 
organisatie worden werkwijzen bij co-creatie en crowdprocessen erva-
ren, evenals de krachtige mogelijkheden van sociale media.  



115 
 

De gemeente verkent bewust haar positie en haar rol bij een initiatief 
in de gemeenschap en sluit er wat vaker bij aan zonder zelf de trekker 
of regisseur te (willen) zijn. De keuzes zijn in startnotities met de 
betrokken afdelingen, het managementteam en soms zelfs het bestuur 
en de gemeenteraad besproken. Het is nog steeds technologie gedre-
ven. Het hangt nog steeds af van de mensen van het eerste uur, al zijn 
een enkel MT-lid of bestuurder sponsor. Budgetten zijn ad hoc. De 
organisatie is bewust, maar – op enkele individuen na - nog onvol-
doende bekwaam. 
 
Fase 3. Gemeente converseert 
De gemeente sluit volledig aan op de behoefte in klantcontact en in-
teractie van de inwoner, het bedrijf, de buurt of de belangengroep. 
Content is op orde, overal hetzelfde, krachtig en duidelijk. E-diensten 
zijn simpel en werken soepel en verlopen veelal via de persoonlijke 
pagina. Nieuwe technologieën zoals sociale media zijn als dienstverle-
ningskanaal, als communicatiemiddel en als kennisbron in de gehele 
organisatie in gebruik. Waar handig zijn ze het primaire interactieka-
naal, waar nodig ter ondersteuning van een andere kanaal. Kanalen of 
platformen van anderen (al waar het gesprek plaatsvindt) zijn het ver-
trekpunt, het maakt de gemeente niet uit. Klantcontact, interactie en 
samenwerken beginnen naadloos in elkaar over te lopen. 
 
Co-creatie of een crowdproces kunnen nog wel eens een doel op zich 
zijn, maar zijn wel logische wijzen om zaken te organiseren. In elke 
rol wordt de inwoner prima bediend, gehoord en serieus genomen. De 
gemeente neemt zelf participatie-initiatieven of sluit bewust aan (of 
juist niet) bij initiatieven uit de gemeenschap. 
  
De gemeente denkt ook steeds meer in termen van kansen. Het toe-
passen van nieuwe mogelijkheden en technologieën zit in de haarva-
ten van de organisatie, dus ook bij proceseigenaren en het midden-
management. Er zijn structureel budgetten of de middelen komen uit 
de budgetten van de processen en afdelingen zelf. De organisatie, de 
gemeente, het bestuur en de raad werken volledig van buiten naar 
binnen. De gemeente zoekt patronen in uitingen van inwoners, opi-
niemakers en media, zodat duidelijk wordt wat het omgevingsbeeld is. 
Uitingen worden gewogen en geduid op relevantie en representativi-
teit. Waar nodig past de gemeente haar kernboodschap of beleid aan. 
De organisatie stuurt daar ook op en is bewust heel bekwaam. Dit 
geldt ook voor ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld open 
data en zelfredzaamheid. 
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Fase 4. Gemeente werkt samen 
De gemeente is niet meer bezig met het absorberen van nieuwe tech-
nologieën en nieuwe middelen. De gemeente is goed afgestemd met 
de gemeenschap en focust zich volledig op wat daar georganiseerd 
moet worden. Klantcontact en interactie zijn net zo gewoon als het 
opnemen van de telefoon of het beantwoorden van een e-mail. De 
gemeente stemt nieuwe technologieën en haar toepassingsmogelijk-
heden feilloos af op wat nodig is. Samenwerking en het initiatief staan 
centraal; participeren, co-creatie en crowdprocessen zijn slechts werk-
wijzen. Het resultaat is het uitgangspunt; de weg er naar toe kent vele 
publieke en ook private routes. Bij elk initiatief en binnen elke fase 
van zo’n initiatief adopteert de gemeente de rol die daar het beste bij 
past. Soms is ze initiatiefnemer, soms deelnemer, dan weer regisseur 
en of facilitator. Het is mediumonafhankelijk, het is technologie-
onafhankelijk en het is toepassingsonafhankelijk. 
  
Het samenwerken in netwerken van inwoners, bedrijven, belangheb-
benden, inwoners, buurten, enzovoorts, is tot in de haarvaten van de 
organisatie en haar ambtenaren gemeengoed. Budgetten zijn soms 
publiek, heel vaak publiek-privaat en soms alleen privaat. De organisa-
tie, de gemeente, het bestuur en de raad werken volledig vanuit de 
samenwerking. De organisatie stuurt daar ook op en is bewust heel 
bekwaam op die samenwerking. Nieuwe technologieën zijn vooral 
handig om de samenwerking snel te organiseren. Uiteraard is de ge-
meente nog wel de overheid die soms handhaaft of bijvoorbeeld het 
gemeenschappelijk belang dient. 
 
Per fase de uitdagingen voor de organisatie 
Nu we een beeld hebben bij de ambities en groeifasen, kan een orga-
nisatie een gesprek voeren over waar ze vinden dat ze staan en wat de 
ambitie is. Het geeft handen en voeten aan de gewenste ontwikkeling. 
Het is dan handig om een niveau dieper en wat technischer elke groei-
fase te beschouwen. Dat doen we aan de hand van de verschillende 
onderliggende ambities uit de eerste paragraaf. Dat vullen we aan met 
de bouwstenen van een organisatie. Aan de harde kant is dat van visie-
missie-strategie langs tactiek naar operatie en daarbinnen op proces-
sen, mensen, systemen en informatie, enzovoorts. Aan de zachte kant 
is dat de stevige veranderopgave van het omarmen van nieuwe techno-
logieën, methoden en de veranderende context. De organisatie, haar 
processen en haar mensen in al hun rollen, zullen de reis meemaken 
van onbewust-onbekwaam, via bewust-onbekwaam, langs bewust-
bekwaam, naar mogelijk zelfs onbewust-bekwaam. 
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We kunnen ons voorstellen dat een gesprek over een bepaalde fase 
gaat. We offeren graag een paar pagina’s extra op om te voorkomen 
dat je steeds moet bladeren. Daarom herhalen we de korte beschrij-
ving van de fase, de organisatieopgave en het gedrag van de gemeente, 
wat de inwoner ervaart in die fase. Tot slot geven we een overzicht van 
artikelen die in onze eerdere bundels verschenen en we geven prakti-
sche invulling aan de fase. 
 
Fase 1. Gemeente ontdekt 
 

 
Figuur 26. De eerste groeifase in het gebruik van sociale media is dat de gemeente de 
mogelijkheden van online media ontdekt. 
 
De tabel op de volgende pagina schetst aan de hand van het interac-
tiemodel en de organisatieopgave het gedrag van de gemeente in fase 
1. gemeente ontdekt. 
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interactie voorbeelden van gedrag in fase 1. gemeente ontdekt 

content 1. gemeente deelt weinig en enkel wat zij heeft bepaald 
of besloten 

2. content op de website is op orde, maar nog niet per 
se dezelfde als in het KCC 

3. zicht op agenda’s, aanwezigheid en/of beschikbaar-
heid is soms beschikbaar in het KCC 

customer  
experience 

1. gemeente handelt klantcontact op alle kanalen af, 
maar niet per se in samenhang 

2. er is nauwelijks sturing op de inzet van online kanalen 
waardoor nog vaak voor niet online kanalen wordt 
gekozen 

3. gemeente reageert incidenteel en ad hoc op vragen 
via sociale media en monitort geen online gesprekken 
over de gemeente  

context 1. gemeente is het uitgangspunt van de activiteiten 

conversatie 1. gemeente gebruikt sociale media om haar bood-
schappen te verspreiden (roeptoeteren) 

2. een online conversatie is uitzonderlijk 

collaboratie 1. gemeente is normerend en stelt eigen kanalen be-
schikbaar om contact te leggen 

organisatie  

visie/ambitie 1. visie en ambities zijn per afdeling of per kanaal ge-
formuleerd 

2. gemeente heeft geen strategie en verwachtingen van 
sociale media 

3. inzet is ongestructureerd 

functie/  
resultaat 
 

1. beschikbaarheid van frontoffice, kanalen, website, 
enzovoorts als doel, niet de werking daarvan en de 
samenhang ertussen (of het ‘resultaat op straat’ met 
daadwerkelijk betere prestaties)  

2. gemeente heeft door bezit sociale media kanalen 
haar vinkje gehaald, maar activiteiten beantwoorden 
niet altijd aan organisatiedoelen 

3. statistieken worden af en toe bekeken, maar worden 
nauwelijks gebruikt om actief te sturen 
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processen/ 
activiteiten/ 
eigenaar-
schap 

1. activiteiten rond dienstverlening, communicatie en 
participatie zijn versnipperd georganiseerd 

2. weinig ambtenaren hebben aandacht voor sociale 
media of wijzen het zelfs af 

3. de e-formulieren staan veelal nog los van de backof-
fice. Prefill is nog amper geregeld. 

midde-
len/ICT/ 
archivering 

1. gemeente zet de puntjes op de i bij de opgaven van 
de organisatie en ICT van tien jaar geleden 

2. gemeente maakt gebruik van gratis tools, heeft geen 
budget voor sociale media en niets wordt gearchi-
veerd 

mensen 1. individuele collega's gebruiken sociale media in hun 
rol als ambtenaar 

2. onbewust onbekwaam typeert de organisatiebrede 
cultuur ten aanzien van klantcontact en interactie: het 
is het feestje van een enkeling of een enkele afdeling  

 
De inwoner is verrast 
Wat merkt de inwoner ervan? Voor de klassieke kanalen is er bij de 
inwoner geen teleurstelling: het werkt zoals je mag verwachten. De 
inwoner die ook in de voorhoede van nieuwe technologie gebruikers 
zit, is blij verrast door de aanwezigheid van de gemeente, danwel door 
een reactie die hij krijgt. En is er vermoedelijk dermate enthousiast 
over dat hij dit (online) deelt. Niettemin is het risico van teleurstelling 
bij een volgende contactpoging groot, aangezien het (gemeente)kanaal 
(te vaak) niet bemenst is. De meerderheid van de bewoners is echter 
nog niet op de hoogte van het bestaan van de kanalen van de gemeen-
te en zal deze dan ook nog niet gebruiken. 
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Fase 2 Gemeente experimenteert 

 
 
Figuur 27. Na het ontdekken is het bewust experimenteren de volgende groeifase voor een 
gemeente die sociale media omarmt. 
 
De onderstaande tabel schetst aan de hand van het interactiemodel de 
organisatieopgave en het gedrag van de gemeente in fase 2. gemeente 
experimenteert. 
 

interactie voorbeelden van gedrag in fase 2. gemeente experimen-
teert 

content 1. content is op orde: actueel, relevant, op het juiste 
niveau geschreven en op alle kanalen beschikbaar 

2. content is goed vindbaar 
3. gemeente experimenteert en test welke content door 

inwoners goed wordt ontvangen (en deelt eventueel 
ook initiatieven van anderen) 

customer 
experience 

1. op alle kanalen hetzelfde antwoord al zal de vorm per 
kanaal verschillen 

2. gemeente beantwoordt vragen die op sociale media 
direct aan de gemeente worden gesteld (webcare) en 
luistert naar de gesprekken over de gemeente (re-
actief) 

3. e-formulieren worden grotendeels vooringevuld 
4. statusinformatie is van een aantal zaken in de PIP de 

te bekijken 

context 1. gemeente luistert naar wat inwoners op sociale media 
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over de gemeente zeggen 

conversatie 1. gemeente luistert naar online gesprekken, reageert 
op vragen en denkt na over welke berichten ze zelf 
verzendt of deelt 

collaboratie 1. gemeente verzamelt online gesprekken van inwoners 
op sociale media  

organisatie  

visie/ambitie 1. gemeente is zich bewust van de samenhang die on-
line media brengen in dienstverlening, communicatie 
en participatie 

2. gemeente heeft ideeën waarvoor sociale media han-
dig zijn, maar deze zijn niet geformaliseerd 

functie/  
resultaat 
 

1. gemeente zet stappen met marketing van kanalen 
2. gemeente brengt samenhang tussen de kanalen, 

zowel op de inzet daarvan als de besturing 
3. gemeente leert en stuurt op betere dienstverlenings-

prestaties 
4. gemeente inventariseert en ervaart de mogelijkheden 

van sociale media door te experimenteren 
5. de eerste dashboard met (zo goed als) real time in-

formatie verschijnen. Een kleine groep mensen is hier 
nog maar mee bezig. 

processen/ 
activiteiten/ 
eigenaar-
schap 

1. tweedelijns klantcontacten worden steeds beter afge-
handeld door de vakafdeling (terugbellen, delen van 
agenda’s en meewerken aan inzage in beschikbaar-
heid) 

2. directie, bestuur en uitvoerende collega’s erkennen 
de waarde en urgentie van inzet sociale media, bij het 
middenmanagement zit nog weinig energie 

midde-
len/ICT/ 
archivering 

1. bij elkaar geschraapte en incidentele budgetten ma-
ken experimenteren mogelijk 

2. mate van archiveren hangt af van personen 
3. ICT nog niet klaar voor integratie in werksystemen 
4. het bestaande statische intranet wordt vervangen 

door een social intranet, waardoor ambtenaar beter 
bewust worden van online samenwerken 

mensen 1. enkele afdelingen van de gemeente integreren socia-
le media in hun werkprocessen  

2. bewust onbekwaam typeert de organisatiebrede cul-
tuur ten aanzien van klantcontact en interactie 
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De inwoner vindt het handig 
Wat merkt de inwoner ervan? De inwoner ervaart een organisatie in 
het contact met de gemeente. Hij hoeft minder vaak zelf terug te bel-
len als hij iets nodig heeft. En dat gaat steeds verder en er komen 
steeds meer diensten online samen, ook van andere overheden. De 
inwoner gebruikt de online kanalen steeds meer, want die weet hij nu 
te vinden en het werkt eindelijk lekker soepel en laagdrempelig. De 
gemeente is gewoon dichterbij. 
 
Een (eenvoudig te behandelen) vraag is ook prima via sociale media 
aan de gemeente te stellen. Al zijn dat (anno 2017) nog wel de meest 
gangbare media zoals Facebook, Instagram, Twitter en soms zelfs al 
WhatsApp. De gemeente heeft oog voor op online media geuite op-
merkingen die de gemeente of een actueel politiek dossier aangaan. 
Ook initiatieven in de gemeenschap worden regelmatig opgemerkt al 
is dit nog niet structureel. De gemeente is nog wel een beetje onwen-
nig in haar communicatieaanpak en nog te weinig bereikbaar buiten 
kantoortijden. Ook is de gemeente niet voor al haar producten en 
diensten op sociale media beschikbaar. Bij incidenten en (mini crises) 
is de gemeente op de belangrijkste sociale media prima aanwezig, dat 
zijn dan zeer actuele informatie- en nieuwsbronnen. Het is wel nog 
wat rommelig waardoor belanghebbenden zoekende zijn naar waar en 
bij wie men moet zijn voor de meest accurate informatie. Wanneer we 
dienstverleningskanalen (telefoon, mail) en communicatiekanalen 
(woordvoerder, persberichten, website) vergelijken, dan is kwaliteits-
verschil in dienstverlening en verstrekte informatie waarneembaar.  
 
Tips voor verdieping 
In fase 2 staat het omarmen van de nieuwe mogelijkheden centraal: 
welke online media zijn er, hoe zijn ze goed toe te passen, hoe krijg je 
het werkend in je processen bij de afdeling HR en hoe organiseer je 
bijvoorbeeld webcare? En er zijn ook interne toepassingen, zoals het 
gebruik van sociale media voor de interne communicatie in plaats van 
mail. Dat brengt wel inrichtingskeuzes en zelfs wettelijke verplichtin-
gen met zich mee. Denk aan de webrichtlijnen, archiefplichten en 
privacy. Eerdere bijdragen aan onze bundels geven mooie voorbeelden 
en toepassingen, stuk voor stuk prima startpunten om zelf aan de slag 
te gaan. Inclusief de mogelijkheden van sociale media voor de be-
stuurlijke en politieke processen. Zoals bij verkiezingen, voor en door 
de raad en door de griffie. 
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Fase 3 Gemeente converseert 

 
Figuur 28. Na de meer technologische oriëntatie van gemeenten in de beginfasen, wordt 
in fase 3. gemeente converseert, de samenwerking met de gemeenschap belangrijker. 
 
De onderstaande tabel schetst aan de hand van het interactiemodel de 
organisatieopgave en het gedrag van de gemeente in fase 3. gemeente 
converseert. 
 

interactie voorbeelden van gedrag in fase 3. gemeente converseert 

content 1. content is specifiek ontwikkeld voor elke kanaal vanuit 
een centrale kennisbank 

2. content wordt persoonlijk gemaakt. Na het inloggen 
verschijnt deze op maat voor de bezoeker 

3. gemeente organiseert campagnes en kiest doelgericht 
welke content ze met inwoners deelt op basis van se-
lectiecriteria 

customer 
experience 

1. contact en interactie met de gemeente is als met een 
jonge professional: naadloos over alle kanalen, altijd 
en tegelijkertijd 

2. gemeente doet proactief aan webcare, heeft veelvoor-
komende vragen in beeld en monitort de reputatie van 
de gemeente op meerdere online platformen  

3. Online dienstverlening is steeds meer controleren i.p.v. 
gegevens invoeren. De gemeente hergebruikt zoveel 
mogelijk gegevens die het al heeft. 

4. De status van alle processen is online in te zien en 
indien nodig aan te vullen. Hiervan wordt de aanvrager 
actief op de hoogte gehouden. 
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context 1. gemeente verzamelt ook gesprekken van inwoners die 
(nog) geen actuele gemeentelijke issues zijn 

conversatie 1. gemeente gaat met de inwoners het gesprek aan in 
plaats van dat ze alleen zendt  

2. gemeente duidt online gesprekken en voegt zich soms 
in het online gesprek op niet-gemeentelijke kanalen 

collaboratie 1. gemeente interpreteert en duidt online gesprekken van 
inwoners en kiest geschikte handelingsperspectieven 

2. Indien gewenst biedt de gemeente met haar social 
intranet ook een (afgesloten) omgeving om met elkaar 
samen te werken. Grenzen tussen binnen het gemeen-
tehuis en erbuiten vervagen 

organisatie  

visie/ambitie 1. er is een visie en strategie voor dienstverlening, com-
municatie en participatie 

2. gemeente formuleert enkele richtlijnen voor de inzet 
van sociale media, co-creatie en participatie  

functie/  
resultaat 
 

1. gemeente communiceert en werkt online en fysiek 
samen met klanten, leveranciers en samenwerkings-
partners en evalueert daarop 

2. De gemeente heeft heldere sturingscriteria ingericht en 
stuurt hier actief op d.m.v. business intelligence. Deze 
informatie is voor iedereen real time inzichtelijk 

processen/ 
activiteiten/ 
eigenaar-
schap 

1. middenmanagement is overtuigd, heeft organisatievra-
gen in beeld en ondersteunt uitvoerend personeel 

2. fouten maken mag 
3. sociale media en co-creatie worden verweven in werk-

processen,  
4. directie en bestuur investeren in online media en de 

werkwijzen rond samenwerken 

midde-
len/ICT/ 
archivering 

1. gemeente maakt structureel budget vrij voor sociale 
media en co-creatie 

2. keuzes voor archivering zijn gemaakt 
3. ideeën bestaan over integratie in werksystemen 
4. projecten voor business intelligence (BI) en Big Data 

zijn inmiddels normaal geworden 

mensen 1. bijna alle afdelingen integreren sociale media en co-
creatie in hun werkprocessen en daarmee in vaardig-
heden en gedrag 

2. bewust bekwaam typeert de organisatiebrede cultuur 
ten aanzien van klantcontact en interactie 
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De inwoner vindt het gewoon 
Het maakt niet meer uit hoe of waarvoor de inwoner de gemeente 
benadert, ze reageert overal zoals verwacht. Sterker nog, zelfs daar 
waar je het niet verwacht laat de gemeente zich zien. Zoals op Face-
book, in blogs en op discussiefora van initiatieven in de buurt, rond 
een belangengroep, voor een speciale doelgroep of in een bepaalde 
discussie op LinkedIn. En niet alleen oppervlakkig, maar vakinhoude-
lijk en professioneel én ook buiten kantoortijden! Men (h)erkent de 
gemeente als een volwaardige gesprekspartner. De persoonlijke inter-
netpagina is dé handige plek voor het regelen van zaken met de over-
heid en voor het vinden van alle info die voor de inwoner relevant is. 
 
Tips voor verdieping 
In fase 3 staat het aansluiten op de beleving en energie in de gemeen-
schap centraal: hoe doe je dat in de buurt om de hoek met co-creatie, 
crowdprocessen en nieuwe participatietechnologieën? Hoe kan bij-
voorbeeld open data je daarbij helpen? En hoe geef je daar invulling 
aan als ambtenaar of communicatieprofessional? De eerdere boeken 
geven veel handreikingen om hier praktisch invulling aan te geven. 
Inclusief tips voor de bestuurlijke kant van het verbinden met de 
‘energie om de hoek’. 
 
Fase 4 Gemeente werkt samen 
 

 
 
Figuur 29. In fase 4, gemeente werkt samen, staat het samen optrekken met initiatief-
nemers centraal en zijn sociale media en bijvoorbeeld co-creatie niet meer dan middelen 
en werkwijzen. 
 



126 
 

De onderstaande tabel schetst aan de hand van het interactiemodel de 
organisatieopgave en het gedrag van de gemeente in fase 4. gemeente 
werkt samen. 
 

interactie voorbeelden van gedrag in fase 4. gemeente werkt sa-
men 

content 1. gedeelde content is relevant voor inwoners, verhel-
dert transparantie gemeente en heeft een herkenbare 
vorm (uit zich in retweets, reacties, enzovoorts) 

customer  
experience 

1. gemeente doet aan proactieve dienstverlening die 
aansluit op betreffende inwonerrol en specifieke be-
hoefte van de persoon op dat moment 

2. niet alleen de eigen dienstverlening is goed geregeld. 
Juist ook wanneer er sprake is van een keten wordt 
de inwoner goed geholpen 

context 1. gemeente neemt de issues en initiatieven van inwo-
ners als uitgangspunt voor beleid 

conversatie 1. gemeente is continu in gesprek met de inwoners, 
bedrijven, buurten en of belanghebbenden waar iets 
speelt 

collaboratie 1. gemeente is samenwerkingspartner, actief op niet-
gemeentelijke kanalen en overweegt per initiatief 
welke rol zij moet innemen  

organisatie  

visie/ambitie 1. gemeente heeft een sociale media strategie die leid-
raad vormt voor de gehele organisatie, het gedrag en 
de inzet van sociale media 

functie/  
resultaat 

1. sociale media beantwoorden aan gestelde doelen en 
leveren nieuw beleid op 

processen/ 
activiteiten/ 
eigenaarschap 

1. sociale media zijn vast onderdeel van het werkpro-
ces, in de organisatie is ruimte voor innovatie, nieuwe 
initiatieven worden aangemoedigd en organisatie is 
klaar voor het opvangen van nieuwe veranderingen 

middelen/ICT/ 
archivering 

1. gemeente heeft een structureel budget voor sociale 
media, een selectie van berichten wordt gearchiveerd 
en ICT ondersteunt volledig 

2. gemeente heeft een structureel budget voor business 
intelligence. Op basis van big data wordt de dienst-
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verlening gestuurd en beleid gemaakt 
3. de dienstverlening van de gemeente is niet alleen 

goed verbonden met haar eigen systemen, maar ook 
van haar keten partners 

mensen 1. sociale media hebben een plaats in alle afdelingen 
van de gemeente en over afdelingen heen 

2. onbewust bekwaam typeert de organisatiebrede cul-
tuur ten aanzien van klantcontact en interactie 

 
De inwoner ervaart een partner 
In al haar rollen ervaart de inwoner de gemeente als dichterbij dan 
ooit. Het is een gemeente die steeds bewust haar rol kiest en invult, 
daar moderne technologieën bij inzet, maar wel op een natuurlijke 
wijze alsof de inwoner met de straatfeestcommissie in de Whatsapp-
groep zit. Uiteraard wel met een toon die pas bij een overheid die toch 
ook soms normerend moet optreden. Ook in situaties waarbij verschil-
lende overheden en instanties betrokken zijn, zal de gemeente als 
vertegenwoordiger van de gemeenschap haar rol innemen: loslaten 
waar het kan, regisseren waar het moet. De gemeente is een prettige 
professionele partner in zaken die het publieke domein aangaan. 
 
Tips voor verdieping 
Het spannende aan fase 4. gemeente werkt samen is dat de totale 
omarming en verweving van technieken als online media en de dy-
namische rolopvatting van gemeenten bij verschuivend initiatief nog 
verre van gerealiseerd is. Waar de andere fasen beschreven kunnen 
worden met theorie en ervaringen, is dat bij fase 4 veel lastiger. In fase 
1 inspireert het wenkend perspectief van de techniek en haar moge-
lijkheden; in fase 4 inspireert het wenkend perspectief van de overheid 
die al die technieken en mogelijkheden natuurlijk hanteert in een 
fijnmazig netwerk met de gemeenschap. Verschillende bijdragen ge-
ven dit laatste wenkend perspectief invulling. 
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DEEL IV. NIEUWE TAKEN & ACTIVITEITEN  
 
In deel IV bespreken we de taken van een dienstverlenende, communiceren-
de en participerende overheid. Zonder belemmeringen van bestaande orga-
nisaties en structuren vrijdenkend: wat zijn die taken? 
 
Doel is niet om per taakveld exact te schetsen hoe het werkt, maar om er 
genoeg van te schetsen, zodat er een beeld is van dat taakveld, wat de im-
pact is op het vakgebied en dus de rol en de organisatie ervan, en wat de 
samenhang is met andere taakvelden. Dat helpt om vervolgens in deel V 
inrichtingskeuzes te kunnen maken. 
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12. Beter (online) klantcontact afhandelen 
 
Voor de dienstverleners onder ons zal de basis rond het afhandelen 
van klantcontact bekend zijn. Al is de samenhang met nieuwe activi-
teiten en het stevige online accent wel vernieuwend. Juist voor Com-
municatiecollega’s en de collega’s die druk zijn met het samenwerken 
met buurten en belangengroepen zal het handig zijn om iets meer 
zicht te hebben op wat het afhandelen van klantcontact inhoudt. Het is 
een vak op zich en in de context van de gemeente ook best complex in 
de uitvoering. Wat het complex maakt is:  
 
1. dat de gemeente 350 producten en diensten levert met daarbinnen 

enkele hardlopers die voor 80% van het klantcontact verantwoor-
delijk zijn; 

2. dat er klanten zijn die in verschillende rollen zitten en ook nog 
eens verschillende verwachtingen en emoties hebben tijdens het 
afnemen van een product of dienst; 

3. dat ambtelijk en bestuurlijk aan de buitenkant door elkaar kunnen 
lopen; 

4. dat er honderden collega’s zijn (voor elke 100 inwoners gemiddeld 
1 ambtenaar) die ook met jouw klant druk kunnen zijn; 

5. dat al die collega’s niet allemaal even goed zijn in de telefoon op-
nemen, snel reageren, terugbellen, 1-op-n of n-op-n gesprekken, of 
het aanleveren van content voor website, kennisbank en campag-
nes. 

 
Met dit inzicht is het te begrijpen dat de collega’s van Communicatie 
het afhandelen van online klantcontact lastig vinden. Je hebt er een 
hele set aan activiteiten om heen voor nodig om dit soepel te laten 
lopen. Wij vinden het afhandelen van online klantcontact bij Commu-
nicatie een weeffout in de organisatie: het KCC is er veel beter in, 
goedkoper ook en beter toegerust. We snappen dat het is ontstaan 
vanuit het omarmen van de sociale media als communicatiekanaal (en 
dan dus vooral om te roeptoeteren), maar het is nu tijd om het recht te 
zetten. 
 
80% in een keer én aansluiten bij de klantreis 
Het doel van het afhandelen van klantcontact is in de kern meer ser-
vice, hogere klanttevredenheid, tegen lagere kosten. Vaak wordt dit 
vertaald naar 80% in een keer afgehandeld, en bij de overige 20% 
weet de inwoner in ieder geval waar hij aan toe is. Naast deze verta-
ling, kennen we nieuwere wensen om bijvoorbeeld kanaalonafhanke-
lijk hetzelfde antwoord te geven, keuze te bieden in te kiezen kanalen 
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en zelfs het voorkomen van klantcontact. Een toelichting op dat laat-
ste: klantcontact is te voorkomen door zelfservice, slimmere proces-
sen, proactieve dienstverlening en het oplossen van problemen elders 
in processen en de organisatie die aanleiding zijn tot het contact op-
nemen met de gemeente.  
 
Het doel van deze nieuwere stromingen in het klantcontactdenken is 
niet het afhandelen van het klantcontact of het leveren van de dienst, 
maar juist de vraag achter de vraag. ‘Niet zorgen voor …, maar zorgen 
dat …’. Niet alleen het resultaat als doel, maar ook de beleving en de 
bejegening. ‘Een nee is best goed te dragen, als je maar uitlegt waar-
om en zorgt dat je aansluit bij de beleving van de klant’. 
 
Wat we al op orde hadden moeten hebben 
De onderstaande tabel somt de activiteiten op rond het afhandelen van 
klantcontact. Het maakt direct duidelijk dat een team Communicatie 
hiervoor niet de juiste tools heeft en dat het KCC de logische plek is 
voor online klantcontact. En natuurlijk moeten de collega’s van het 
KCC wel de kanaalspecifieke vaardigheden op orde hebben en ze moe-
ten kunnen omgaan met het nieuwe type klantcontact ‘het signaal’.  
 
Dat betekent trouwens niet dat webcare zomaar is onder te brengen 
bij het KCC. Vaak hebben de collega’s van Communicatie zorgen over 
de kwaliteit in de bejegening en de beheersing van de kanaalspecifieke 
vaardigheden (vorm, fun, wat losser). Omgekeerd verwacht een lei-
dinggevende van het KCC vaak dat er een enorm werkpakket op hem 
afkomt. Het vraagt veranderkundige souplesse om een spanningsloze 
overdracht van webcare te organiseren. We geven hiervoor handrei-
kingen in hoofdstuk 24. 
 

activiteit toelichting 

bezetting en  
roosters 

1. tijdens de openingstijden en soms daarbuiten 
2. voor alle kanalen 
3. realtime bijsturen bij afwezigheid, pieken en uitval 

van kanalen 

functioneel beheer 1. er zijn vakspecifieke applicaties zoals kennis-
bank, klantcontactsysteem, telefooncentrale, 
zaaksysteem, klantgeleidingssysteem, e-
mailboxen; deze moeten allemaal beheerd wor-
den, collega’s moeten worden opgeleid, enzo-
voorts 
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contentbeheer 1. onderhouden van een kennisbank met antwoor-
den op vragen die worden gesteld 

2. onderhouden van een telefoonboek van wie 
waarvoor te benaderen is 

3. zicht hebben op beschikbaarheid van collega’s: 
heeft doorverbinden zin, is hij aanwezig, is hij in 
vergadering 

4. zorgen dat de vakafdelingen de content accuraat 
aanleveren 

5. zorgen dat de content op zo’n wijze beschikbaar 
is dat deze direct voor een antwoord op alle soor-
ten kanalen beschikbaar is 

werving en  
opleiding 

1. de eisen aan functies rond het afhandelen van 
klantcontact zijn stevig; dit vraagt continu trainen 
op het gebruik van de ondersteunende techniek, 
gesprekstechnieken, bejegening, kanaalspecifie-
ke vaardigheden (zoals bij online klantcontact of 
juist bij e-mail en chat) 

2. ook is het benodigde team groot of kent het een 
stevige doorloop van collega’s: dit vraagt continu 
werven en klaarstomen van collega’s 

zelf afhandelen  1. eerste lijn: 
a. aannemen en afhandelen van klantvragen: 

direct of doorzetten naar tweede of derde 
lijn 

b. registreren van klantcontact om ervan te 
kunnen leren 

c. nawerk 
2. tweede lijn: 

a. aannemen en afhandelen van klantvragen: 
direct of doorzetten naar derde lijn 

3. derde lijn: 
a. aannemen en afhandelen van klantvragen 

sturen op  
afhandeling 

1. realtime sturen op halen service levels, op 80% 
in een keer en op bejegening 

2. realtime sturen op werkvoorraden, bezetting, 
tweede en derde lijn 

rapporteren op 
prestaties 

1. verzamelen gegevens van afhandelen klantcon-
tact over alle kanalen, over alle afdelingen 

2. rapporteren per kanaal, per team, per afdeling, 
enzovoorts 

meten  
klanttevredenheid  

1. met realtime metingen op elk klantcontact op elk 
kanaal  

2. met mystery guests/calls, enzovoorts 
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leren en  
verbeteren 

1. verbeterpunten aan zowel de voorkant als de 
achterkant bij vakafdelingen of in de tweede of 
derde lijn oppakken 

uitvoeren  
projecten 

1. er zijn continu grote en kleine projecten zoals 
invoeren van een klantcontactsysteem, vernieu-
wen van de website, inregelen van feedback 
loops, invoeren van ‘dienstverlening op afspraak’, 
impuls op de kwaliteit van de kennisbank 

 
In het kader van het doel van dit boek leggen we graag enkele linken 
naar nieuwe uitdagingen en processen van andere afdelingen. 
 
De volgende sprong naar beter klantcontact & interactie 
 
Kanaalsturing is consumentenmarketing 
Kanaalsturing is het verleiden van de inwoner naar het kanaal van 
voorkeur van de gemeente. Al tien jaar - sinds internet goed was ge-
land bij gemeenten - hebben we de ambitie om de inwoner meer zelf 
te laten doen op de website van de gemeente. Vaak ingegeven door 
een wenselijke (er zat een business case achter voor een investering in 
zaakgericht werken en de basisadministraties) of noodzakelijke kos-
tenbesparing.  
 
In de praktijk komt er nauwelijks iets van terecht. De kanalen of 
nieuwe toepassingen worden niet gebruikt. Blijkbaar gaat de inwoner 
de kanalen of toepassingen niet vanzelf gebruiken. Het gaat mis bij de 
marketing van het kanaal of de toepassing. Los van een eenmalige 
campagne bij de nieuwe website, WhatsApp als servicekanaal of een 
introductie van een app. Hier hebben wij twee observaties bij: het 
opveren van het achterliggende kanaal of product was zo complex, 
spannend of aandachtvragend, dat gemeenten blij zijn met een lance-
ring zonder heel veel aandacht. ‘Want stel dat we opeens overvraagd 
raken en het toch niet goed werkt’. Of ‘straks krijgen we allemaal extra 
meldingen van problemen in de openbare ruimte, daar zitten we niet 
op te wachten’. Vaker nog is Communicatie te laat betrokken of zijn 
zowel de proceseigenaar, de projectleider en de communicatieadviseur 
zich totaal niet bewust van de noodzaak van marketing van het nieuwe 
kanaal of de hernieuwde dienst. De tweede observatie is dat gemeen-
ten niet goed zijn in marketing. Ondanks hun vaak grote team Com-
municatie - en dus capaciteit & budget - en het feit dat de gemiddelde 
communicatieadviseur hoog is opgeleid en de mechanismen wel moet 
kennen en snappen.  
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Kanaalsturing is consumentenmarketing  
En dat betekent niets meer en niets minder dan een eenvoudige 
boodschap vaak en langdurig herhalen. Zonder een aanpak voor 
consumentenreclame wordt elke introductie van welk kanaal of 
welke app dan ook een teleurstelling. Er is geen vuistregel voor, 
maar wij denken dat het iets zou kunnen zijn als 15% van het ont-
wikkelbudget met een minimum van € 5.000 voor het eerste jaar. 
Zonder die investering in marketing, is de investering in het kanaal 
of de toepassingen ook niet nodig (want dan ontwikkel je iets dat 
niet wordt gebruikt). Dit geldt ook voor nieuwe websites, nieuwe 
platformen, nieuwe apps, nieuwe e-diensten, nieuwe sociale media, 
enzovoorts. 
 
Er zijn verschillende voorbeelden van marketingaanpak waardoor 
meer inwoners en de juiste doelgroep beter werden bereikt, en er 
meer conversie was. De gemeente Ede redde een belangrijke bewo-
nersavond, omdat er tientallen in plaats van enkele bezoekers kwa-
men. Nibud heeft meer ingevulde budgetplannen op starpuntgeld-
zaken.nl. En de gemeenteraad Almere zorgde voor een immens 
bereik bij een onderzoek naar het gebruik van vuurwerk. 

 
Na het sturen op gebruik van kanalen, wil je ook zicht hebben op ge-
bruik van kanalen. Graag een rapportage over alle kanalen heen met 
gelijk antwoord op de vragen: 
 
1. hoeveel klantcontact (bezoekers, deelnemers, downloads, interac-

ties, gesprekken, transacties) per kanaal; 
2. voor welk product of dienst zijn ze op het kanaal; 
3. bieden we de content zo aan dat de doelgroep de informatie op de 

meest logische plek vooraan krijgt aangeboden; 
4. zien we de kanaalverschuiving die we wensten; 
5. zien we effecten van onze interventies als campagnes op Google, 

Facebook, Instagram, LinkedIn, in de krant, op de regionale zen-
der, in bewonersbrieven, enzovoorts. 

 
Dit is de input die we nodig hebben om doelgroepen beter te bereiken 
en om onze boodschappen (en de doelen daarachter, in dit geval ka-
naalsturing) beter te laten landen.  
 
Uiteraard haken gebruikers ook af als de dienst niet makkelijk te vin-
den is of niet lekker werkt. Hier zit de oproep om formulieren een-
voudig en makkelijk te houden. Dat kan alleen als je echt van-buiten-
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naar-binnen werkt en dus niet als je de interne routeringsvraagtsuk-
ken van een melding wil oplossen in het formulier zelf. 
 
Hoofdstuk 23 geeft praktische tips om kanaalsturing in te vullen. 
 

ICT-architectuur speciaal voor klantcontact 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de ICT architec-
tuur met GEMMA, het programma iNUP nu recent de Generieke 
Digitale Infrastructuur. Deze ontwikkelingen zijn van enorm belang 
geweest om de basis goed op orde te krijgen. Het heeft gezorgd voor 
meer eenduidigheid in het denken over de wijze waarop de ICT ar-
chitectuur bij overheden eruit moet zien.  
 
Daarmee is nog niet gezegd dat het ook allemaal eenvoudiger is ge-
worden. Gemeenten hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd 
in midoffices met datadistributiesystemen, brokers, basisregistraties, 
gegevensmagazijnen, document management systemen, medewer-
kersportalen en zaaksystemen. Allemaal goede ontwikkelingen, maar 
met deze ontwikkelingen heb je nog niet automatisch een excellente 
klantervaring. Dit vraagt om een stap naar het ondersteunen van 
klantreizen. Daarbij raken we een reeks aan systemen die daarvoor 
dan ook naadloos met elkaar moeten samenwerken: van routeren, 
naar het analyseren van de klantvraag, naar het beantwoorden van de 
vraag of het doen van een intake. 
 
Voor de klantcontacten waarbij medewerkers een rol spelen is het 
gebruikelijk dat medewerkers met veel verschillende systemen wer-
ken: 10 of meer systemen bij een (KCC)medewerker is vrij gebruike-
lijk. En de klantcontactsystemen die er zijn zitten vaak dicht op dos-
sierinformatie, de zaakinformatie; versies met kennis-in-het-proces 
zijn er nog weinig en al helemaal als je 'alle' kanalen er in wilt on-
dersteunen.  
 

 
 
Figuur 30. Systemen die een rol spelen bij het goed ondersteunen van klantcontacten. 
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We benoemen de verschillende systemen die een rol spelen bij het 
goed ondersteunen van klantcontacten: 
 

systeem toelichting 

Multichannel 
routering 

Veel moderne ‘telefooncentrales’ beschikken over mogelijk-
heden om verschillende vormen van contact te routeren: 
naast telefoon ook e-mail, webcare en chat. Dat helpt om 
de veelheid aan kanalen te blijven overzien en medewer-
kers efficiënt in te zetten. Bijzondere vermelding verdient 
wat ons betreft chat: met een dergelijke verdeler lukt het om 
die ene chat-sessie per uur toch binnen 10 seconden te 
beantwoorden. Zonder een dergelijke verdeler zou een 
medewerker doorlopend aandacht moeten houden op de 
chat-voorziening. 
Overigens, vraag eens aan de leverancier van de huidige 
oplossing, want veel verdelers voorzien in dergelijke moge-
lijkheden. 

Klantcontact- 
systeem 

Onder klantcontactsysteem (KCS) verstaan wij het (KCC) 
medewerkerportaal. Er zijn meerdere van dergelijke sys-
temen op de markt, maar wij geven graag een paar contro-
levragen mee: 
1. worden medewerkers geholpen door een Google-

achtige oplossing om van klantvraag naar een oplos-
sing te gaan? 

2. ondersteunt het KCS ‘alle’ kanalen? Dus naast tele-
foon en balie ook e-mail, Facebook, Twitter, Whats-
App en chat? 

3. logt het KCS automatisch de met de klant gevolgde 
route van vraag naar oplossing? Het loggen aan de 
hand van listboxen leidt tot verschillende keuzes tus-
sen medewerkers onderling (datakwaliteit) en extra 
werk (€€). 

4. Inzet van een klantcontactsysteem moet leiden tot 
stevige vermindering van het aantal systemen in 
KCC’s. Eén toepassing met koppelingen (E-
formulieren!) naar veel geraadpleegde dossierinforma-
tie. 

 
Multichannel 
content 

Het afhandelen van klantcontacten via de verschillende 
kanalen vraagt ook om content die voor die verschillende 
kanalen geschikt is. We maken hier de sprong van ‘web-
content’ en ‘webredactie’ naar ‘multichannel content’ en 
‘redactie’. Natuurlijk is het slim om met klantreizen te wer-
ken. VNG werkt aan een set aan klantreizen met daarin een 
opsomming van stappen, de inzet van de kanalen en de 
functie van het betreffende klantcontact in de klantreis. Dus: 
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1. vraag/antwoordcombinaties per kanaal; 
2. verwijzing naar gerelateerde vragen: ‘zie ook’; 
3. vermelding van werkinstructies voor de medewerker. 
De basis hiervoor kan worden gevonden in de vaak al be-
schikbare producten en dienstencatalogus en verzameling 
van FAQ’s die nu al beschikbaar zijn. Het vraagt echter nog 
wel een flinke upgrade om deze content ook in te zetten 
over alle kanalen. En is uw CMS al helemaal geschikt voor 
de verschillende kanalen? 

e-formulieren Bijna elke gemeente beschikt over een mooie set aan e-
formulieren. Deze formulieren zijn ook waardevol in een 
multichannel aanpak. Als een klant de gemeente belt, dan 
is het handig om daar zoveel mogelijk dezelfde formulieren 
te benutten (en ondertussen ook gebruik te maken van 
vaak al beschikbare prefill en controles). De medewerker 
loopt de route:  
1. zoeken (a la Google),  
2. kiezen van de best passende oplossing, beantwoorden 

van de vraag of de intake van het verzoek. 
Deze intake ondersteunen we dan met het bijpassende e-
formulier. 

Zoekmachine Elke gemeente heeft een site en daarin een zoekmachine. 
Als we nu de sprong maken naar het ondersteunen van 
contacten via de verschillende kanalen, met daarbij content 
voor de verschillende kanalen, dan ligt het voor de hand om 
ook de al in huis zijnde zoekmachine breder in te zetten. 
Ook hier geldt: even vragen aan de huidige leverancier wat 
mogelijk is. 

Persoonlijke 
internet pagi-
na (web en/of 
app) 

Net iets buiten het kader van het KCC, maar wel waardevol 
om in te vullen is de mogelijkheid voor burgers om zelf te 
zoeken in de kennisbank en dan natuurlijk gepersonali-
seerd. Omdat je weet wie is ingelogd kun je informatie op 
maat aanbieden en op die manier relevante informatie di-
rect beschikbaar maken. Kom je er niet uit, dan is het chat-
venster voor ondersteuning niet ver weg.  
Deze persoonlijke internet pagina zien we nu vooral op 
websites terug, maar het zal niet lang meer duren of we 
zullen dit ook terugzien in mobiele varianten.  

Samenwerk- 
platform: 
participatie 

Tot slot benoemen we de ondersteuning van participatie. 
Belangrijk is om de aard van participatie in beeld te hebben: 
1. ideeën ophalen; 
2. keuzes maken; 
3. mensen in beweging krijgen, bijv. vrijwilligerswerk; 
4. samen betalen (crowdfunding, na een gemaakte keuze 

dus). 
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Wij zien dit soort systemen vooral als losstaande toepas-
singen functioneren. Welke benodigde integraties zien wij 
over het hoofd? 

 
Openingstijden rekken op 
Het is deels een observatie en deels een verwachting: de tijden waarop 
de inwoner verwacht in contact te kunnen zijn met de gemeente rek-
ken op. Gemeenten maken dit expliciet met avondopenstellingen van 
hun balies. En impliciet door ook buiten openingstijden te reageren 
op sociale media. En als je contact hebt met je buurtcoördinator of 
wijkmanager, dan spreek je die ook vaker buiten kantoortijden op 
bijeenkomsten op zaterdagmorgen of in de avond. Het is natuurlijk 
om dan na afloop nog even een berichtje te sturen om te bedanken of 
om een vraag te stellen. Niet zelden krijgt de afzender dan ook een 
reactie. En op een forum of in een online groep zal een gesprek niet 
stoppen bij de openingstijden van de gemeenten. Als het een pittig 
gesprek is, wil je er als gemeente in je rol als gesprekspartner dan wel 
graag bij zijn, ook al is het buiten de openingstijden. 
 
Langzaam maar zeker schuiven de openingstijden voor direct en on-
line klantcontact. Dit zal meteen effect hebben op de werktijden van 
collega’s in het publieke domein. 
 
Nieuwe online en fysieke kanalen 
De komst van nieuwe kanalen - zowel online als fysiek - brengen 
nieuwe uitdagingen mee. Het afhandelen van klantcontact is dus een 
vak. Afhandelen van klantcontact speelt op meer dan twintig bestaan-
de en nieuwe kanalen. Als inwoner verwacht je - los van kanaalspeci-
fieke eigenschappen en vorm - dat je op elk kanaal dat de gemeente 
ondersteund, dezelfde kwaliteit ervaart. Daar zal je als gemeente dus 
op moeten sturen. Met de nieuwe online en fysieke kanalen ontstaat 
daarmee een uitdaging. Hoe borg je kwaliteit in servicenormen en 
bejegening in keukentafelgesprekken? Hoe doe je dat bij een online 
discussie? Gaat de buurtregisseur ook zijn klantcontacten loggen en 
daar de prestaties meten? Ga je deze nieuwe kanalen ook onderbren-
gen bij kanaalsturing en de rapportages daarover?  
De uitdaging wordt versterkt als andere proceseigenaren de kanalen 
beheren. De roep om een afdelingsoverstijgende kanaalmanager 
wordt luider.  
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Welke trein laat je aan je voorbij gaan? 
Moet je als gemeente elk nieuw kanaal omarmen? Kun je nog eerst 
de kat uit de boom kijken? En welke app moet je kiezen? Een paar 
tips: 
 
1. volg het gebruik op het platform of de app: hoeveel gebruikers, 

hoeveel conversaties, hoeveel downloads, hoeveel transacties: is 
het kansrijk, pakt ‘ie door, doen andere gemeenten er al goede 
ervaring mee op?  

2. maar wel mét marketing: er is geen succes zonder reclamecam-
pagne; als je daarin niet investeert, spring dan op de volgende 
trein; 

3. help de appmaker of start-upbedrijf: zoals eerder besproken, 
wees je bewust van het feit dat je met een nieuw initiatief en 
waarschijnlijk ook een jonge ondernemer te maken hebt: mee-
denken en doorontwikkelen is goed, maar iets meer betalen en 
schaalbaar maken, vergroot de overlevingskansen van de nieu-
we app of het nieuwe platform (en ga dus niet weer zelf een 
meldingen-app maken bijvoorbeeld); 

4. als je van de bovenstaande punten wilt afwijken, dan mag dat 
alleen voor een veranderkundig doel: experimenteren, innove-
ren, kado-project, enzovoorts met als doel om de organisatie 
bewust te maken van de mogelijkheden, het ‘politieke scoor-
moment’, het snelle succes of voor het behoud van die voor de 
organisatie belangrijke collega. 

 
Klantcontact is ook dialoog en soms tegelijkertijd wijkwerken 
De gemeenten die wat verder zijn met afhandeling van online klant-
contact én participatie, lopen tegen nieuwe uitdagingen aan. Een on-
line bericht is naast een klantcontact ook een signaal, een uiting van 
een betrokken inwoner, een kleine stap in een buurtgesprek en/of een 
korte tekst in een proces met belanghebbenden. Van wie is nu dat 
klantcontact? Wie gaat erover, wie pakt het bericht als eerste op? Hoe 
zorgen we dat alle interne belanghebbenden over dat bericht kunnen 
beschikken, maar ook dat we als organisatie kort op de bal blijven? 
 
Dialogen, discussies en samenwerken zijn wat anders dan klantcon-
tact. Hoe houden we hier de belangen die we borgen met het afhande-
len van klantcontact in stand? Denk aan zicht op de afhandeling, het 
zaakgericht werken, het loggen van klantcontact, het vormen van een 
klantbeeld, enzovoorts. Dit vraagt om aangepaste werkwijzen tussen 
processen die elkaar nu nog niet vaak tegenkomen. 
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Online interactie is een kunst op zich 
Content en discussies zijn natuurlijk onmisbaar voor een community, 
maar net als bij een online debat moet de discussie wel in goede ba-
nen geleid worden, aangejaagd worden en is het soms nodig om als 
discussieleider – moderator – in te grijpen. Vraag is alleen: hoe ver 
kan de discussie gaan en wanneer mag er ingegrepen worden? 
 
Een discussie kan te ver gaan. Er zijn mensen die denken dat ze on-
line alles mogen spuien onder het mom van openheid en vrijheid van 
meningsuiting. Sociale media zijn helaas niet altijd zo sociaal. Maar 
dat een discussie zich online afspeelt, betekent niet dat alles maar 
getolereerd hoeft te worden. 
  

Tien tips voor het voeren van een (online) discussie. 
  
1. Laat je volgers weten dat er moderatie kan plaatsvinden 
Het is belangrijk om al in je bio-tekst aan te geven dat reacties ge-
modereerd kunnen worden. Op die manier heb je in ieder geval een 
(juridische) stok achter de deur om als het echt nodig blijkt een 
reactie te verwijderen. Eventueel kun je zelfs huisregels opstellen en 
hiernaar verwijzen. 
  
2. Hou je tijdlijn schoon van spam 
Voor spammers van commerciële spammers of charitatieve aard is 
er een relatief simpele oplossing. Zij kunnen direct geblokkeerd 
worden en zelfs gerapporteerd worden bij de OPTA.  
  
3. Ga in gesprek 
Over de hele linie zien we dat mensen zich enorm vrij voelen om 
online van alles te roepen. Veel mensen zijn zich er – ook al heb je 
tip 1 goed opgevolgd – niet eens van bewust dat er iemand meeleest. 
Benader de fanatiekeling en bedank hem of haar voor zijn enthou-
siasme, maar leg ook duidelijk uit waarom dit op de community 
niet passend is en niet getolereerd wordt. Verwijzen naar de gel-
dende huisregels is altijd een stok achter de deur. Zorg dan ook dat 
deze gemaakt zijn voordat de community online gaat. Reageren op 
een negatieve reactie kan dan al snel tot gevolg hebben dat de per-
soon schrikt, ziet dat hij te ver is gegaan en zijn excuses aanbiedt. 
Wat er ook gebeurt: ga de dialoog aan. Wanneer de dialoog geopend 
is, is het makkelijk(er) om bewustwording te creëren. 
 
4. Deel een waarschuwing uit 
Het uitdelen van een waarschuwing kan ook een stap zijn. Dat kan 
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gelijk in het begin, maar ook aan het eind van de dialoog. 
  
5. Communiceer (ook) online 
Wees je altijd bewust van het feit dat de dialoog online is. Wat zich 
online afspeelt, moet ook online opgelost worden. Hou de afhande-
ling van een dergelijke situatie dus niet achter gesloten deuren. 
Mocht er buiten het platform om, bijvoorbeeld telefonisch, nader 
overleg zijn gevoerd, laat dan op het platform weten wat er achter de 
schermen is gebeurd en wat de oplossing is. Dit verhoogt de betrok-
kenheid. 
  
6. Wees je ervan bewust dat je niet altijd hoeft te reageren 
Het is natuurlijk zo dat je niet alleen op de asocialen moet reageren. 
Iedere community heeft of krijgt ook een aantal terugkerende be-
zoekers die actief deelnemen aan de online discussie. Sowieso is het 
goed om nieuwe leden persoonlijk te verwelkomen. Vaste leden 
kunnen ook extra waardering krijgen door ze bijvoorbeeld met extra 
informatie over de community te voeden of ze een rol te geven bin-
nen de community. 
  
7. Premoderatie 
Een online discussie hoeft lang niet altijd uit te lopen op een escala-
tie. Wanneer je vooraf al kunt inschatten dat een onderwerp gevoe-
lig ligt of ongewenste discussies uitlokt, is het belangrijk de afwe-
ging te maken om deze discussie wel of niet open te zetten. Premo-
deratie is dan ook even belangrijk als moderatie voor de lopende 
discussies. Leed voorkomen is altijd beter dan genezen. 
  
8. Leg grenzen op hufterig gedrag  
Niemand zit te wachten op respectloze behandeling. Zolang nie-
mand grenzen stelt, kan iedereen z’n gang gaan. Dit geldt ook on-
line. Regeer niet met harde hand, maar geef wel duidelijk aan waar 
de grenzen liggen. Zo blijven de gesprekken levendig en aantrekke-
lijk voor de doelgroep. 
  
9. Verwijder berichten  
Echte hufterige berichten mogen uiteraard verwijderd worden, maar 
wees daar heel voorzichtig mee en leg goed uit waarom een reactie 
verwijderd wordt. Net als de volgende tip is dit een uiterste actie die 
in beginsel zeer onwenselijk is. Het recht van meningsuiting blijft 
(soms) belangrijker dan het ego van een wethouder! 
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10. Blokkeer personen  
Helpen alle voorgaande tips niet om iemand in te perken in zijn of 
haar reacties, dan bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om 
iemand te blokkeren en te verbannen van de community. Maar dat 
zou – in onze ogen – altijd de allerlaatste stap moeten zijn die ook 
zeer onwenselijk is, aangezien we er als overheid nou eenmaal voor 
iedereen zijn. 
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13. Publiceren wordt contentspecialisme 
 
Publiceren, zenden, roeptoeteren: allemaal woorden voor het sturen 
van boodschappen aan een specifieke doelgroep door de gemeente. 
Het doel van publiceren is uiteraard dat een boodschap landt bij een 
bepaalde doelgroep. Dat is niet nieuw, niet anders en verandert ook 
niet. Overheidscommunicatie gaat er immers altijd van uit dat ieder-
een een bericht moet (kunnen) lezen. Vandaar dat bewonersbrieven zo 
fijn zijn. ‘We hebben een brief in uw brievenbus bezorgd, dus u had 
op de hoogte kunnen zijn!’ ‘En ja, we kunnen onze ambtelijke taal nog 
wel wat verbeteren.’  
 
Tegelijkertijd zien we met de komst van sociale media de communica-
tiestroom enorm toenemen. Hoe haal je nou de relevante gegevens uit 
die enorme stroom aan informatie die je op elk moment van de dag te 
verwerken krijgt? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat jouw bericht tussen 
al die andere berichten opvalt! Wat dus wel verandert, zijn de moge-
lijkheden en de eisen die we aan onze berichten stellen. De mate 
waarin een boodschap aankomt is bij online media afhankelijk van de 
algoritmes van Google en Facebook. Daar zitten zowel technische als 
contentaspecten aan. De technische aspecten bespreken we in het 
volgende hoofdstuk, de contentaspecten bespreken we in dit hoofd-
stuk. En juist die aspecten hebben veel impact op de huidige rollen 
binnen een team Communicatie. 
 
Van zenden… 
De nu volgende activiteiten zijn bij elk team Communicatie te vinden. 
Laten we ze als basis van het communicatievak beschouwen. 
 

activiteit toelichting 

maken pers-
berichten 

1. het proces van aanleiding, doelgroep, boodschap, 
vorm, enzovoorts zal niet veranderen en is de basis 
voor de boodschap zelf en de keuzes van de com-
municatiemiddelen 

beheren websi-
te, intranet, 
sociale media 

1. berichten worden op de gangbare online en offline 
media geplaatst; dat kan ook in de krant, op de lo-
kale omroep, in een bewonersbrief of met een fol-
der of abri 

2. content komt via contentmanagementprocessen 
van de vakafdelingen (al is dit in de praktijk een 
drama, want er komt weinig tot niets en het wordt 
niet onderhouden); dit vraagt actief ophalen van 
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content 

ondersteunen 
van projecten 

1. elk project heeft externe en interne communicatie-
doelen: dat zal ook niet veranderen 

 
… naar content die werkt 
De nu volgende opsomming van activiteiten geeft de nieuwe moge-
lijkheden en schetst de nieuwe eisen rond het publiceren van content. 
 

activiteit toelichting 

Micro targeting 1. de combinatie van data-analyses, online media 
monitoring en online campagnes geven voor het 
eerst om goedkoop vlijmscherp boodschappen 
midden in de doelgroep te laten landen: 
a. het is mogelijk om met behulp van CBS-data 

kaarten te maken van het werkingsgebied van 
een gemeente of lokale overheid; op zo’n 
kaart heb je precies in beeld waar welke ‘mi-
crodoelgroep’ zit 

b. met online media monitoring en data analyses 
kun je het gesprek rond een locatie vrij scherp 
volgen 

c. online media bieden betaalde opties om een 
doelgroep scherp te selecteren en daar een 
bericht te laten landen met de zekerheid dat 
een groot deel van die doelgroep het bericht 
ook daadwerkelijk ziet en leest 

d. als dan ook nog de content qua vorm goed is 

Maken kanaal-
specifieke con-
tent 

1. elk kanaal heeft steeds specifiekere eisen aan de 
content: afmetingen, lengte in woorden, duur van 
video, omvang van bestanden, verhouding beeld en 
tekst; de campagneproducten van klassieke com-
municatiebureaus zijn vaak niet geschikt voor on-
line media, omdat ze juist aan genoemde eigen-
schappen niet voldoen 

2. handigheidjes die helpen om boodschappen goed 
over te brengen: 
a. een knop of link per uiting; 
b. ondertitels bij video’s, zodat ze ook mobiel 

zonder geluid in de trein of tijdens een overleg 
zijn te bekijken 

Maken doel-
groepspecifieke 
content 

1. als principe natuurlijk niet nieuw, maar de uitwer-
kingsvorm wel 

2. selfies, live streams, vlogs en smartphone foto’s zijn 
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de standaard en zijn ook in die vorm te delen op de 
online media 

3. er zijn speciale online media die bijvoorbeeld jonge-
ren of ouderen veel gebruiken, maak daar gebruik 
van; gemeente Voorst bereikt bijvoorbeeld met 
SnapChat jongeren, net als de gemeenteraad van 
Almere 

Content creëren 
vanaf de werk-
vloer 

Juist de gemeente doet veel mooie dingen met mensen 
en in de publieke ruimte. Er is dan ook veel mooie con-
tent! De uitdaging is dat de gemeente die content publi-
ceert. Het bleek al lastig om de website of de kennis-
bank op orde te hebben. Content voor de website, in-
tranet en online media zouden vanuit de vakafdelingen 
zelf moeten komen. Dit vraagt een brengfunctie. Die 
werkt in de praktijk alleen bij een zeer enthousiaste 
collega op de vakafdeling, in de wijk of in het veld. 
Doorgaans moet je daar een stevige haalfunctie tegen-
aan plakken. Datzelfde geldt uiteraard dus ook voor 
content voor de website, vanuit projecten en voor het 
vieren van successen, enzovoorts.  

Visualiseren 
content 

Het visualiseren van content en boodschappen werkt 
heel goed. Een beeld zegt immers meer dan 1.000 
woorden! Het vraagt een goede analyse van de inhoud, 
doelgroep en boodschap en veel gevoel voor vorm en 
creativiteit om een boodschap van de gemeente in een 
infographic te laten landen. Maar als het lukt, dan kun je 
begroting, beleidskeuzes of andere boodschappen 
vangen in een of enkele beelden. We komen mooie 
voorbeelden tegen in de praktijk: 
1. infographics om beleids- en inrichtingskeuzes uit te 

leggen; gemeente Etten-Leur presenteerde de be-
groting in een infographic; 

2. interactieve kaarten en grafieken waarmee je kunt 
laten zien wat andere of buurgemeenten op dat 
punt doen of hoe ze presteren; of wat de verschillen 
zijn tussen jaren, doelgroepen, wijken; dit soort 
kaartjes komen vaak van LocalFocus (zie Nu.nl en 
de NOS App); wij presenteerden zo al enkele keren 
de stand van zaken op sociale media bij elke ge-
meente, waarbij iedereen zichzelf kon opzoeken en 
vergelijken; 

3. video’s: korte video’s werken nog beter dan beel-
den; 

4. bewerkte afbeeldingen: een foto met een tekstbal-
lon of onderschrift gaat rond, inclusief dat toege-
voegde bericht: dat helpt om boodschappen lang-
durig te kunnen herhalen 
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Voeren losse 
toon en humor 

Veel van bovenstaande eisen aan de content zijn te 
leren of te organiseren. Uitdagender is het om de toon 
van de gemeente in haar uitingen te laten aansluiten bij 
de doelgroep en/of het medium. Vaak is de toon wat 
losser en werkt humor goed. Maar dat is meestal niet 
de gestyleerde toon van de gemeente. En door de 
cultuur (ambtelijk, bestuurlijk, controlerend, fouten ver-
mijdend, officieel) is die sprong ook niet zomaar te 
maken. Dit vraagt veel ruimte om te experimenteren en 
dus gekaderde vrijheid voor de collega. 

 
Eén kennisbank (CMS) en een keer contentbeheer 
Graag benoemen we hier de samenhang tussen de kennisbank en het 
contentbeheer. Zowel voor de website als voor het afhandelen van 
klantcontact is een kennisbank nodig. Bij de website heet dat vaak een 
Content Management Systeem (CMS) en bij klantcontact een kennis-
bank met frequently asked questions (FAQ’s). Vaak heeft een organi-
satie twee plekken waar ze dus in principe dezelfde informatie op-
slaan, namelijk de informatie die de inwoner zoekt of waar hij voor 
belt. Er zitten dan twee beheersprocessen achter, met dezelfde uitda-
ging om samen met de organisatie de kennisbank of de website up-to-
date te houden: het contentbeheer.  
 
Bij deze roepen we op om van de twee processen een proces te maken! 
En een beheerproces. Die we dan goed gaan uitvoeren, samen met de 
organisatie. Dat brengt dan gelijk de vraag waar deze te organiseren. 
Het zal ergens zijn tussen Communicatie en Dienstverlening. We 
komen hierop terug in het laatste deel van dit boek. 
 

Succesvolle snappy content 
Een strategie hebben is een ding, maar goede content maken is veel 
moeilijker. Een creatief, inhoudelijk, leuk bericht, dat vraagt om 
interactie, veel likes, vaak delen. Het is maar net wat je wilt. Een 
aantal tips waarover je kunt nadenken als je content gaat creëren. 
Hoe maak je snappy content: 
 
1. Focus op target topics 
Bij deze tip draait het eigenlijk vooral om het scheiden van hoofd- 
en bijzaken. Dagelijks zijn er berichten die minder belangrijk zijn, 
maar wel gepost moeten worden. Besteed hier weinig aandacht aan 
en leg al je aandacht bij die berichten waarop je wilt scoren. Houd 
daarbij rekening met de piramide van Maslow. Ieder mens heeft 
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een hiërarchie van behoeften: van fysieke veiligheid tot de wens om 
ergens bij te horen en zelfrealisatie. Probeer deze behoeften aan te 
spreken en gebruik ze in je content. Op een subtiele manier natuur-
lijk. Laat je lezers zich afvragen wat de consequenties kunnen zijn 
van een genomen maatregel, vertel waar ze ergens voordeel kunnen 
halen en biedt ze de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een aan-
trekkelijke community. 
 
Zorg er voor dat je content maakt die goed is voor de organisatie. 
Niet het belang van de afdeling moet leidend zijn, maar het belang 
van je organisatie! Dus de afdeling kan wel van alles willen (en daar 
moet je ook zeker naar luisteren), maar blijf hoofd- en bijzaken van 
elkaar scheiden. 
 
2. Hou het kort en krachtig 
Volg tip 10 van uw contentstrategie bij elk bericht: hou het kort en 
krachtig. Het moet gemakkelijk te verteren en door te geven zijn!  
 
3. Overweeg outsourcing 
Heel mooie content maken is echt lastig. Het loont daarom de 
moeite om – bij bijzondere campagnes – te overwegen om het 
schrijven uit te besteden. Outsourcing betekent niet alleen inschake-
len van freelance schrijvers en makers van content op campagnema-
tige basis, maar ook gastbloggers op regelmatige basis kunnen rele-
vant zijn. Een voorbeeld is een Instagramaccount van Rotterdam dat 
elke week door een andere bewoner wordt bijgehouden. Het levert 
unieke content op! 
 
4. Hergebruik goed scorende video's en Infographics 
Heb je in het verleden bijzonder goed presterende content gemaakt? 
Gebruik het opnieuw in een flashback post of in een bericht met 
aanvullende gegevens en ervaringen. 
 
5. Gebruik veel beeld 
(Mooie!) foto’s en korte filmpjes werken nog steeds het beste om 
content snappy te maken. Maar ook infographics blijven een goede 
manier om snel (en snappy) informatie tot je volgers te krijgen. 
 
6. Maak gebruik van interviews! 
Eind 2016 kwam de NS in het nieuws met het bericht dat de colle-
ga's op de werkvloer uitleg gaven over de nieuwe dienstregeling. 
Geen voorlichters die hun best deden, maar de mensen die de 
dienstregeling hadden gemaakt en er dus het meeste verstand van 
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hadden. Sowieso spreken korte interviews mensen aan. Wil je dus 
nieuw beleid uitleggen? Interview de ambtenaar die het geschreven 
heeft in 2 minuten! Maak het persoonlijk! 
 
7. Maak lijstjes 
Lezers houden heel erg van lijstjes. Ze zijn gemakkelijk te scannen, 
makkelijk om informatie uit te halen. Lijstjes zijn sneller en ge-
makkelijker te schrijven dan inhoudelijke verhalen. Dus moet je een 
bericht schrijven over nieuw beleid? Maak een top 10 lijst met de 
veranderingen die er aan komen! 
 
8. Wees behulpzaam 
Natuurlijk moet content relevant en waardevol zijn voor de lezer. 
Dat is per definitie het geval als je je lezers vanuit jouw expertise 
hulp kunt bieden. Geef (ongevraagd) advies of voorbeelden en reik 
ze handige tools aan om hun problemen op te lossen. 
 
9. Humor is moeilijk! Maar werkt wel 
Hoewel humor ontzettend moeilijk is, blijft het wel enorm goed 
werken. Goede humor wordt gewaardeerd en vaak gedeeld. Zeker 
als het van een overheid komt (en mensen het dus niet verwachten). 
Belangrijk is dat je accepteert dat het ook fout kan gaan. En dat niet 
elk bericht grappig is of kan zijn. Zorgvuldig ingezet kan humor 
voor de overheid nog wel eens de grootste winstpakker zijn! 
 
10. Haak in op de actualiteit 
Net zo moeilijk als humor is inhaken op de actualiteit. Je moet snel 
zijn en snel kunnen reageren. Soms kun je de actualiteit zien aan-
komen (vuurwerk tijdens oud en nieuw: wat mag wel en wat mag 
niet), maar vaak komt de actualiteit zomaar tot je. Kun je daar snel 
een blog van maken? Of betrek de wethouder erbij en laat hem zijn 
gedachte vertellen. Zeker met maatschappelijke ontwikkelingen is 
een reactie op een actuele gebeurtenis iets dat kan raken! 
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14. Het nieuwe publiceren: delen en brengen 
Publiceren en zenden wordt actiever. Alleen plaatsen op intranet, in 
de krant, op de website en op de sociale media is het begin. De opgave 
is om je mooie, krachtige dialoog met uitlokkende content naar die 
plekken te brengen waar de doelgroep is. Dat kan in Facebookgroe-
pen, op fora of toch nog fysiek tijdens een bewonersavond in het 
buurthuis. Je moet weten waar je doelgroep is en precies daar kun je 
je boodschap afleveren, kun je inhaken op het gesprek of een gesprek 
starten. En dat geldt zeker ook voor het meenemen van je collega’s op 
de beleving buiten. Ook daar moet je de beleving actief onder de aan-
dacht brengen. Een bijzondere vorm van delen, is het ontsluiten van 
open data. Het alleen beschikbaar stellen is al zeer prettig en wense-
lijk. Maar het actief onder de aandacht brengen en het stimuleren om 
met de data mooie toepassingen te ontwikkelen is een aan te bevelen 
volgende stap. 
 
Nieuwe speeltuin om proactief te publiceren 
Wij roepen op om voor de volgende activiteiten capaciteit en middelen 
te reserveren: 
 

activiteit toelichting 

vindbaar 
maken 

1. Search Engine Optimization (SEO) is dé manier om al 
je content bovenaan in de zoekresultaten op Google 
en op je eigen website te te laten verschijnen 

2. niet alleen je website of sociale media kanalen moeten 
vindbaar zijn, maar ook content zoals de vraag op een 
antwoord, een product of dienst; en dan dus vooral via 
Google 

3. in hoofdstuk 25 geven we meer tips, net als aan het 
einde van dit hoofdstuk, specifiek voor Facebook 

online  
campagnes 

4. bijhouden van kennis en vaardigheden op het gebied 
van online campagnes; denk aan tools als Facebook-
manager, doelgroep specifieke selecties kunnen ma-
ken en die zo inregelen in de tools en organisch bereik 
versus promoted posts  

5. klaarzetten van slimme toepassingen als polls, flitspei-
lingen 

6. uitzetten en organiseren van online campagnes 
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brengen naar 
die plekken 
waar de 
doelgroep is 

1. goed luisteren naar on- en offline media naar waar de 
doelgroep is en hoe deze zich beweegt 

2. verlenen van toegang tot die plekken waar de doel-
groep is en met toestemming van de community in-
mengen in het gesprek 

3. plaatsen van content op Facebook, in communities, op 
fora, in apps 

 
Drie voorbeelden: 
1. een gemeente had een e-loket op Facebook, naast 

het e-loket op de website, omdat daar meer inwoners 
zijn en ze dat beter kunnen promoten 

2. het UWV heeft toegang tot zwangerschapspagina.nl 
om daar specifieke vragen over hun diensten en rege-
lingen te beantwoorden 

3. een gemeente zorgt bij het boeken van een reis voor 
een bericht over paspoort en reisdocumenten en hoe 
je daar een afspraak voor kunt maken 

ontsluiten 
van open 
data 

Open data zijn gegevens die in de systemen van de ge-
meente zitten die inwoners prima kunnen inzien. Denk aan 
een bestand van alle bomen van de gemeenten of een 
bestand met de fietspaden. Die data is als open data prima 
te delen met de inwoners, bedrijven, buurten en belang-
hebbenden. Die kunnen de data gebruiken voor allerlei 
toepassingen en eigen analyses. In dit kader moeten we 
ook big data noemen die – deels - ook als open data ge-
deeld kan worden. 
 
Open data vraagt van de gemeente: 
1. een motortje om datasets van de gemeente beschik-

baar te krijgen voor derden; dat kan als eenmalige set 
of realtime als API 

2. een plek om die data en de stekkers aan te bieden 
3. een actieve rol om de data naar die plekken te bren-

gen waar doelgroepen de sets kunnen gebruiken, 
denk aan buurten, belanghebbenden en een creatief 
broeinest van appmakers en ondernemers 

intern ont-
sluiten via 
narrowcasts, 
nieuwsbrie-
ven, Tam-
Tams en/of 
social intra-
net 

1. de verzamelde, geselecteerde en/of opgewerkte be-
richten van on- en offline media zijn op verschillende 
manieren te distribueren: 
a. via narrowcasts op schermen in het stadhuis en 

op locaties van de gemeente; denk aan de kanti-
ne van gemeentewerken of beheer openbare 
ruimte 

b. via nieuwsbrieven met per onderwerp of beleids-
dossier een overzicht van de beleving buiten 
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c. via TamTams als slimme knipselkrant mét duiding 
d. op social intranet 

2. het vraagt een actieve rol om de mogelijkheden op te 
zoeken en te benutten, de technologie gaat hard en 
met creatieve oplossingen is al veel voor elkaar te krij-
gen! 

3. dit is een belangrijk middel om de organisatie continu 
te laten zien wat de beleving buiten is en wat de im-
pact van ons handelen is 

gamificati-
on/serious 
gaming 

Een bijzondere en effectieve manier is het brengen van de 
boodschap in een vorm van een game. We verwachten dat 
dit de komende jaren een vlucht neemt en dat serious ga-
ming een belangrijke rol kan spelen in het vergroten van de 
participatiegraad van inwoners. In mei 2011 schreef de 
Academie voor Overheidscommunicatie hier al een artikel 
over, maar bij Nederlandse gemeenten lijkt het nog niet 
echt van de grond te komen. Gamespecialist Yeun Yen 
Tsai: “Serious gaming is een gangbare manier van leren 
voor de jongere generatie. Het helpt ook ons, ambtenaren, 
op exact dezelfde manier te leren en te leren leren. Starten 
met serious gaming in het communicatiedomein is een 
essentiële zet. De boot hier te missen, verwijdert ons van 
de maatschappij. Game over.” 
 
Serious gaming kan worden ingezet in verschillende fasen 
van de beleidscyclus: als instrument om samen met je 
doelgroep beleid te ontwikkelen, voor beleidscommunicatie 
(via campagnes) en voor de implementatie van beleid. Bij 
serious gaming pas je speltechnieken en spelelementen 
toe (badges, levels, voortgangsbalken, puntensystemen, 
rankings, enzovoorts) in niet-spel omgevingen. Hiermee 
maak je die omgeving leuker, prikkelender en activerender 
voor de gebruiker. 
 
De organisatie zal ondersteund willen worden op de inzet 
van games: wat is het, hoe werkt het, hoe halen we eruit 
wat we zoeken. 

social  
intranet 

Social intranet biedt goede kansen om de beelden van 
buiten te delen. Na het versturen van TamTams in pdf past 
een stap naar een online werkvorm en verspreiding. De 
bronnen en de aanpak blijven grotendeels gelijk, maar 
online biedt een paar voordelen: 
1. nieuws verspreiden op het moment dat het ontstaat: 

sluit beter aan bij behoefte van de doelgroep en voor-
komt het hebben van een deadline voor het versprei-
den van een pdf; 

2. gebruikers kunnen nieuws filteren, bijvoorbeeld op 
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onderwerp of op bereik (verspreiding van het nieuws); 
3. een social intranet biedt de mogelijkheid om een ge-

sprek te voeren met collega’s over een issue, met 
knoppen als ‘Like’ en ‘Volgen’ 

 
De gemeente is perfect voorgesorteerd op de start van de dialoog als ze 
de boodschap met de goede content midden in de doelgroep kan laten 
landen. Online campagnes bieden daartoe zeer effectieve mogelijkhe-
den.  Of als ze zich kan inmengen in een bestaand gesprek, maar dat 
betekent dat je er wel moet zijn als de vaak vakinhoudelijke en speci-
fieke dialoog losbarst.  
 
SEO tips specifiek voor Facebook 
Denk jij dat de interne zoekresultaten van Facebook niet uitmaken? 
1 op de 5 paginaweergaven op het gehele internet zijn van Facebook. 
De exacte formule die de ranking bepaalt op Facebook is niet be-
kend. Wat we wel weten is dat Facebook druk bezig is om deze for-
mule te verbeteren. De zoekmachine functioneert op dit moment 
nog niet helemaal goed. Vooral nepnieuws is een bron van zorg 
voor Facebook. Hoe dan ook; Facebook SEO wordt steeds belangrij-
ker. Hoe je je pagina beter vindbaar maakt binnen Facebook leggen 
we hier uit aan de hand van 8 tips. 
 
1. Verwerk kernwoorden in je paginanaam 
Kernwoorden in je paginanaam helpen om je pagina beter vindbaar 
te maken. Belangrijke opmerking daarbij is dat je je paginanaam 
niet meer kan veranderen als je meer dan 100 fans hebt. 
 
2. Kies je eigen Facebook domeinnaam 
Standaard krijg je van Facebook een lange URL. Als je 25 fans/likes 
hebt, kan je dit aanpassen naar een korte en makkelijker te onthou-
den URL. We gaan er van uit dat alle gemeenten dit inmiddels wel 
gedaan hebben, maar voor de zekerheid leggen we nog even uit hoe 
het moet. Ga naar www.facebook.com/username (je moet wel inge-
logd zijn) en dan kan je zelf een gewenste naam kiezen. Kies een 
naam die je pagina het best representeert, dus een naam voor de 
lange termijn, bijvoorbeeld: 
http://www.facebook.com/NaamGemeente. Deze naam kun je zelf 
achteraf niet meer wijzigen. Denk er dus goed over na. 
 
3. De info tab 
Onder de nieuwe cover foto kun je info kwijt over jouw gemeente. 
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Behalve dat dit handige informatie is voor een bezoeker, heeft dit 
zeker ook toegevoegde waarde voor Facebook SEO. 
 
4. Maak veel gebruik van kernwoorden 
Maak gebruik van kernwoorden (de woorden waar je op gevonden 
wilt worden) bij je status updates. Door deze zoekwoorden in je 
updates te verwerken zullen mensen je sneller vinden. 
 
5. Gebruik Facebook tabs 
Wat ook goed werkt, is gebruik te maken van de Facebook tabs. Met 
de tabs kan je meer toevoegen aan je Facebook pagina om zo nog 
meer trefwoorden te integreren en evenementen en/of wedstrijden 
te promoten. Als je meerdere tabbladen heb gemaakt, kun je deze 
vinden naast de info box. 
 
6. Beschrijvingen bij foto’s en video’s 
Voeg beschrijvingen toe aan foto’s en video’s, houd hierbij de zoek-
woorden waar jouw doelgroep op zoekt in je achterhoofd. Probeer 
ook veel content van andere mensen (foto, video, blogs) te delen, 
omdat dat interactie oproept met andere partijen en bedrijven. 
 
7. Pas de juiste privacy instellingen toe 
Let op dat je de juiste privacy instellingen gebruikt. Als gemeente 
moet je - volgens ons - de pagina content aan iedereen openstellen. 
Als je naar het administratiepanel gaat, klik op beheren pagina be-
werken en dan klik je links op toestemmingen beheren. 
 
8. Facebook likes 
Iedereen wil graag veel fans en likes. Het blijkt in de praktijk vaak 
lastiger en langer te duren dan je denkt. Geef niet op en maak een 
strategie voor de lange termijn met daarin ook quick wins. Start met 
Facebook advertenties, organiseer wedstrijden, stel vragen en houd 
polls. Wees creatief en origineel, kortom doe al het mogelijke om 
het aantal likes van je pagina te verhogen. Zorg dat je pagina en 
posts gedeeld worden om je bereik te vergroten. 
Post consequent, varieer en wees actief! 
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15. Interactie met communities van buurten en be-
langhebbenden 
 
In het boek Open Gemeenten eindigde het hoofdstuk ‘Communities 
zijn geen pop-up stores’ van Kirsten Wagenaar met de volgende tekst: 
“Communities zijn de toekomst met hoe we met elkaar omgaan. Het 
loont voor gemeenten om te werken aan verbindingen, het vermeerde-
ren van kennis over communities en het investeren in het worden van 
een social business”. 
 
De groepen inwoners, de doelgroepen, de buurten en de groepen be-
langhebbenden zijn de relevante communities voor de gemeenten. Er 
zijn communities die al een tijd bestaan en een behoorlijke constante 
samenstelling hebben. Denk aan een buurt of een Facebookgroep als 
‘Je bent IJmuidenaar als..........’. Er zijn ook communities die rond-
zwerven over sociale media zoals jongeren. Eerst op Twitter, dan op 
Facebook, anno 2017 op Instagram en Snapchat. En communities die 
zich opeens en snel vormen en ook weer net zo snel uit elkaar gaan. 
Rond de vluchtelingenopvangdiscussies in 2015 en 2016 hebben we 
dat gezien. En ook ProjectX is daar een bekend voorbeeld van. 
 
Het is de opgave voor de gemeente om deze communities te kennen 
en om ermee te kunnen samenwerken. En ook om de dynamiek van 
communities te kennen: hoe werkt het, is het te besturen of te beïn-
vloeden, kan ik er zelf een starten en is dat handig? En als het doel van 
de community is behaald, wat doe je er dan mee? Dit gaat cruciaal zijn 
in het kunnen ‘Samenwerken met de stad’. Dat gaat natuurlijk offline 
gebeuren, maar zeker ook stevig online. Dit moet je als lokale overheid 
in de vingers hebben. En op zo’n manier dat de hele organisatie er op 
verschillende momenten gebruik van kan maken. Dat is een gevoelige 
opgave die vraagt om een positie in communities, een sociale souples-
se, op elkaar afgestemde collega’s en kennis van groepsdynamiek. En 
dat ook nog eens bij steeds wijzigende rollen, van regisserend en initi-
erend tot faciliterend of deelnemend. Een absolute must, maar volle-
dig onontgonnen terrein om dit gemeentebreed structureel in te vul-
len. 
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Community management is kéihárd werken 
De volgende activiteiten spelen bij het beheren van communities: 
 

activiteit toelichting 

aansluiten bij 
bestaande 
communities 

1. ken de gesprekken in de stad en in de gemeenschap: 
wie is waar in gesprek waarover 

2. kies waar je als gemeente wel of niet op wilt aanha-
ken, en zo niet nu, wanneer dan wel 

3. vraag via de communitymanager of je aan het gesprek 
mag deelnemen en onder welke voorwaarden; de 
communitymanager zal dit vaak aan de community 
zelf voorleggen 

4. maak expliciet dat je er namens je organisatie bent, 
dat je dat benoemt als je een bijdrage levert of dat dat 
zichtbaar is 

5. vanuit het deelnemen aan het gesprek, begint het 
werken aan vertrouwen of het samenwerken 

aanmaken 
communities 

1. aansluiten bij bestaande communities is altijd krachti-
ger dan je eigen gespreksgroep oprichten: breng je de 
berg naar Mozes of Mozes naar de berg? Een voor-
beeld is hoe de gemeente Zeist een bezuinigingsdia-
loog wilde faciliteren: met een aparte website achter 
een login; deze drempel bleek te hoog (na het mobili-
seren, bracht ze de doelgroep naar een niet natuurlijke 
plek en vroeg ook nog om een login aan te maken) 

2. soms is het handig om een aparte, nieuwe groep aan 
te maken: wij adviseren dat dan vooral te doen op die 
plekken waar het gesprek al gaande is: anno 2017 is 
dat Facebook 

3. een nieuw platform voor slechts een gesprek of een 
community, vraagt dus heel veel marketinginspannin-
gen of een enorme relevantie voor de deelnemers, 
want anders weten ze hun weg zelf wel te vinden 

onderhouden 
communities 

Goed draaiende communities hebben sterk communityma-
nagement. Het beheren van een community is langdurig 
keihard werken: 
1. continuïteit bieden: de dialoog moet doorgaan, je moet 

continu zorgen voor relevantie, dat houdt de communi-
ty levend 

2. de deelnemers of het topic goed kennen 
3. werken aan vertrouwen vraagt om langdurig bijdragen 

leveren, altijd dichtbij zijn, betrouwbaar zijn, relevant 
zijn 

4. waarde bieden, zowel op inhoud als op wat er gaande 
is in de community: ook gezelligheid, humor, mense-
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lijkheid; en relevante deelnemers met impact zijn be-
langrijk, hoe betrek je die? 

5. laten groeien van de community tot de relevante plek 
waar het gebeurt 

6. werven van nieuwe leden, afscheid nemen van leden, 
kortom het ‘deurbeleid’ 

7. en dan ook nog ingrijpen, samenvatten, redigeren van 
gesprekken: dat borgt de relevantie en houd de com-
munity ook relevant voor alle deelnemers 

beïnvloeden 
van  
communities 

Het laatste punt bij het onderhouden van communities gaat 
over het bijsturen van het gesprek en het op peil houden 
van de kwaliteit. Soms wil je als gemeente ook de hele 
groep in een richting meenemen. Het gaat om de groeps-
dynamiek. Hoe werkt dat? Wat werkt wel en wat niet? Kun-
nen we het überhaupt bijsturen, opzwepen of afremmen? 
Welke methoden en technieken zijn in te zetten en hoe 
werken ze in de praktijk? Zouden we ProjectX dan hebben 
kunnen voorkomen? Er zijn daarna vele oproepen in de 
kiem gesmoord! 

beëindigen 
en  
overbrengen 
van  
communities 

Als de community stopt en er zijn veel deelnemers en vol-
gers, dan is de vraag wat je met die groep doet of kan 
doen? Is het als een zwerm vogels die weer uit elkaar gaat 
en verder vliegt? Of kun je het meenemen naar een nieuwe 
community of andere landingsplek?  
 
Of lukt het om de community lang genoeg te behouden 
voor een volgend belang of initiatief? Hoe kom je de tus-
sentijd door? 

verbinden 
tussen  
communities 

Het kan handig zijn als de ene community weet wat er bij 
een andere speelt. Bijvoorbeeld wat er te halen en te bren-
gen is. Of bij eenzelfde belang of doel. Hoe breng je deze 
communities bij elkaar? Bijvoorbeeld zes concurrerende 
initiatieven rond de opvang van vluchtelingen in de stad. 

mengen van 
online en 
offline 

Communities in het publieke domein zullen vaak een online 
en offline component hebben. Ook het communitymana-
gement moet daar invulling aangeven. Online en offline 
lopen door elkaar heen. Een mooi voorbeeld is LikejeWijk 
waarbij wijkwerkers fysiek zichtbaar en herkenbaar door de 
wijk bewegen, die worden aangesproken door wijkbewo-
ners en passanten in die wijk, en die dat vertalen naar 
online content en dialoog. Een succesformule. Zeker als je 
naast ‘gemeentelijke content’ ook ruimte biedt aan lokale 
content zoals van verenigingen, van bedrijven, over actuali-
teiten en keukentafelincidenten als de verloren kat. 
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Sterk communitymanagement raakt rol raad 
Een interessante link met het thema communities is de rol van de 
raad. Die is al een paar keer eerder ter sprake gekomen. Hier zit de 
link: als de gemeente dus goed in staat blijkt om met verschillende 
groepen in verschillende dynamieken een stevige en deels sturende 
positie in te nemen, en daar ook nog eens continuïteit kan bieden en 
resultaat kan boeken, wat betekent dat dan voor je rol als raadslid? 
Feitelijk heeft de ambtelijke organisatie de verbinding met de ge-
meenschap beter ingevuld dan je als raadslid ooit voor elkaar krijgt 
(tenzij je natuurlijk zelf onderdeel uitmaakt van verschillende com-
munities). 
 

Aandachtspunten voor online inwonerbetrokkenheid 
Online media en platformen zijn geen wondermiddel en bieden al 
helemaal geen garantie om meer bewoners te laten participeren. 
Het succes van online instrumenten zoals communities hangt van 
veel zaken af, zoals ook blijkt uit het rapport van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau.  
 
In hun essay ‘Geef inwoners meer dan een noodrem’ geven Iris 
Korthagen en Ira van Keulen van het Rathenau Instituut een aantal 
aandachtspunten voor online inwonerbetrokkenheid in het politieke 
proces: 
 
 Meer betrokkenheid van inwoners betekent niet minder be-

trokkenheid van politici. Integendeel (Tonkens, 2015); toene-
mende online inwonerbetrokkenheid vraagt om versterking 
van de representatieve democratie. Het zijn namelijk vaak be-
paalde groepen inwoners die de online instrumenten zullen 
aangrijpen om van zich te laten horen, waardoor de resultaten 
ervan vaak niet representatief zijn voor de gehele bevolking. En 
ook minder actief betrokken inwoners moeten zich kunnen 
blijven herkennen in de politieke besluitvorming. Zij zouden 
wellicht op andere wijze betrokken kunnen worden bij het be-
sluitvormingsproces, bijvoorbeeld door middel van loting of 
stemmingen. 

 Meer zelfredzame, beleidsbeïnvloedende en directe inwoner-
betrokkenheid leidt tot een verschuiving in de rolverdeling tus-
sen inwoners en politici. Het is belangrijk dat de beoogde 
staatscommissie nadenkt over hoe politici zich moeten ver-
houden tot een verregaande inmenging van inwoners in de be-
sluitvorming. Het is in ieder geval belangrijk dat politici duide-
lijk maken waarom ze uitkomsten van een inwonerinitiatief 
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wel of niet honoreren. Hierbij moet worden bedacht dat als po-
litici stelselmatig te weinig doen met die uitkomsten en daar-
over onvoldoende verantwoording afleggen, het afbreukrisico 
ontstaat dat inwoners hun vertrouwen in de politiek verliezen. 

 Meer inwonerbetrokkenheid leidt tot hogere eisen aan het 
functioneren van politici. De toenemende beschikbaarheid van 
informatie over het functioneren van politici en het proces van 
besluitvorming, leidt tot een hogere druk op politici om zich te 
verantwoorden. Met de toenemende beschikbaarheid van open 
(overheids)data neemt dit toe. Politici moeten een balans vin-
den tussen voldoende ruimte voor zelfstandige politieke oor-
deelsvorming (zonder last of ruggespraak) enerzijds, en de 
steeds duidelijker gearticuleerde meningen en voorkeuren van 
(groepen) inwoners via nieuwe media anderzijds. 

 Technologie is niet neutraal. Zo is Twitter meer een eliteme-
dium dan Facebook. Technologische uitgangspunten, het ont-
werp van het specifieke instrument en het eventuele verdien-
model zijn sturend voor de inhoud en het proces van inwoner-
betrokkenheid. De huidige online-omgeving met sociale media 
en online platforms, voldoet niet vanzelf aan democratische 
voorwaarden als gelijke toegang en representativiteit. Wat be-
treft het design van parlementaire democratische innovatie is 
dan ook nog een wereld te winnen. 

 Online inwonerbetrokkenheid behoeft ook offline inbedding. 
Het succes van online instrumenten hangt af van een goede 
koppeling aan het politieke en beleidsproces, en van een goed 
georganiseerd communicatietraject. Alleen met een portal voor 
internetconsultatie ben je er niet, het gaat ook om de algemene 
bekendheid van het online-instrument en over hoe serieus 
wordt omgegaan met de online consultatie in het verdere be-
leidsproces. 

 
De eerste drie aandachtspunten laten zien dat de rol van de gemeente-
raad en individuele raadsleden gaat veranderen. Technisch gezegd, 
toenemende inwonerbetrokkenheid vraagt om versterking van de re-
presentatieve democratie. Er mag geen sprake zijn van selectieve par-
ticipatie, zoals ook genoemd bij de verbinding met communities. Het 
is en blijft de rol van de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat alle 
inwoners een stem hebben in de besluitvorming. 
 
Daarnaast is het een belangrijk aandachtspunt dat aan het eind bij de 
besluitvorming goed aangegeven moet (kunnen) worden waarom 
voorstellen wel of niet worden aangenomen. De argumentatie bij de 
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besluitvorming wordt veel belangrijker. Sowieso leidt een toenemende 
beschikbaarheid van informatie tot een hogere druk op politici om 
zich te verantwoorden. 
 
Vier aandachtspunten bij veranderende rol raadsleden 
Naast deze eerder genoemde aandachtspunten zien wij nog vier 
belangrijke aandachtspunten voor raadsleden: 
 
1. Meer behoefte aan neutrale informatie 
Uit verschillende (kleine) lokale onderzoeken blijkt dat bewoners 
vooral behoefte hebben aan neutrale informatie van de raad. Niet 
van individuele politici of partijen dus. Dat betekent dat er een grote 
rol voor de raadsgriffie ontstaat wat betreft het communiceren over 
het werk van de gemeenteraad. Kanttekening daarbij is dat de 
raadsgriffie uiteraard alleen objectieve informatie kan versturen, de 
politiek gaat immers over het subjectieve gedeelte. 
 
De raadsgriffie kan echter, in samenspraak met de ambtelijke orga-
nisatie, een belangrijke schakel zijn in het proces tussen de in-
spraak van de inwoners en het democratisch proces in de raadzaal. 
Met het steeds kleiner worden van de representativiteit van raadsle-
den (minder mensen zijn lid van een partij, minder mensen gaan 
stemmen) en daarmee ook van de raad als geheel, is de raadsgriffie 
in dit geval de constante factor waar bewoners hun (objectieve) 
stroom van informatie kunnen krijgen over hetgeen er op politiek 
gebied gebeurt in hun gemeente. 
 
2. De wijkmanager heeft de sleutelpositie 
Wij denken dat wijkmanagers binnen de gemeenten steeds meer 
een sleutelpositie gaan krijgen in de informatievoorziening van de 
gemeente. De wijkmanagers kennen de (actieve) bewoners en kun-
nen goed duiden of signalen uit een hele wijk komen of alleen een 
deel van de wijk betreft. De wijkmanagers zullen dus steeds meer 
gaan functioneren als vertegenwoordigers van de gemeente. Terwijl 
dat nou net een van de functies is van de raadsleden. Ook hier geldt 
echter: raadsleden worden gekozen en wijkmanagers niet. Raadsle-
den zouden dus heel goed moeten luisteren naar de wijkmanagers 
om op die manier sneller en beter te kunnen weten wat er speelt in 
de wijk. 
 
3. Kaders stellen, controleren en vertegenwoordigen 
We hebben hierboven al beschreven dat de vertegenwoordigende rol 
van raadsleden zal wijzigen. De controlerende rol van het college zal 
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in grote lijnen hetzelfde blijven, al kun je kijken of je via crowdsour-
cing specifieke kennis kan werven op grote dossiers. De kaderstel-
lende rol gaat ook veranderen. Raadsleden stellen nog steeds de 
kaders vast, maar zouden nog meer naar de stad moeten luisteren 
door middel van participatietrajecten en het vergaderen op locatie. 
Dus een raad die veel meer de agenda bepaalt, in plaats van een 
begroting (en dus agenda) die het college is dichtgetimmerd. 
 
4. De zes maanden voor de verkiezingen zijn niet meer belangrijk 
Op dit moment zien we dat ongeveer zes maanden voor elke verkie-
zingen de politieke machines weer gaan draaien. Dan moet er ge-
scoord worden, dan worden de nieuwe beloften gedaan. In een tijd 
van het stimuleren van participatie, communities en crowdsourcing, 
moeten we echter anders gaan denken. Niet meer in termen van zes 
maanden opkomstbevordering, maar in vier jaar lang democratie 
bevorderen. Hoe goed de intenties ook zijn, wij denken dat de hui-
dige inspanningen om G1000-bijeenkomsten en dergelijke te orga-
niseren nog steeds veel te ad hoc zijn. Het is niet ingebed in ge-
meentelijke organisaties om vier jaar lang, geconcentreerd, via 
communities, inwoners te betrekken bij het beleid en duidelijk te 
maken wat er met hun stem gedaan wordt. Deze taak ligt zowel bij 
de ambtelijke organisatie als bij de politiek. Maar zolang wij het 
democratisch stelsel kennen, zal het primair aan de politiek zijn om 
ervoor te zorgen dat bewoners betrokken zijn en weten waarom het 
belangrijk is om te gaan stemmen! 
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16. Ondersteunen e-democracy 
 
De studie ‘Meer democratie, minder politiek?’ van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau geeft aan dat er een paradox is ontstaan tussen het 
feit dat mensen meer willen meedoen, maar dat vervolgens niet doen. 
Iets meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan meer lokale refe-
renda te willen en 63% wil vaker meedenken en meebeslissen. In de 
praktijk willen mensen echter vooral meedoen als ze iets belangrijk 
vinden, of als ze aan de noodrem willen trekken, omdat er (in hun 
ogen) iets misgaat. Zolang dat niet het geval is, mag de gemeen-
te(raad) haar werk doen zonder hen erbij te betrekken. Vooral omdat 
veel mensen de raad uiteindelijk zien als een orgaan waar de belangen 
goed kunnen worden afgewogen.  
 
Op gemeentelijk niveau zien we verschillende experimenten waarbij 
meer inwonerbetrokkenheid wordt nagestreefd. Zo zijn er in diverse 
gemeenten G1000-bijeenkomsten gehouden, ontstaan er allerlei vor-
men van netwerkbesluitvorming ten aanzien van ruimtelijke orde-
ning, eigen beheer van dorps- en wijkbudgetten, open data-portalen 
van gemeenten en allerlei vormen van inwonerinitiatieven. Het is niet 
gezegd dat al deze initiatieven succesvol zijn en geen problemen ken-
nen, maar ze proberen wel opnieuw vorm te geven aan relaties tussen 
inwoner, politiek en beleid, en deze relaties te versterken. 
 
Helaas zijn veel van de experimenten vooral nog heel ad hoc, waar-
door de echte verbinding met bewoners, vanuit de community gedach-
te, nog onvoldoende tot stand komt. Er worden nog te weinig langdu-
rige relaties opgebouwd die door de jaren heen versterkt kunnen wor-
den. En daarmee bedoelen we niet dat mensen die aan een G1000 
meedoen voor de rest van hun leven bij elk project moeten participe-
ren, maar door te weten waarin ze geïnteresseerd zijn, kun je ze effec-
tiever benaderen voor projecten die ze wél belangrijk vinden en waar-
bij de kans groot is dat ze wél zullen meedoen. 
 
Juist de combinatie van online campagnes, goede content die de dia-
loog lostrekt en toegang tot relevante communities geven een bijzon-
dere mix om standpunten te inventariseren. Bovendien zijn er op de 
sociale media steeds meer interactiemogelijkheden zoals het uitzetten 
van polls of het spelen van games. Tegelijkertijd zijn er 1.001 initiatie-
ven waarbij platformen de mogelijkheid bieden te discussiëren, stand-
punten te bepalen of te kiezen. Er is een enorme uitbreiding van de 
mogelijkheden om meer inwoners makkelijker en leuker te betrekken 
bij de belangenafweging. Maar dan moet je de mogelijkheden wel 
kennen en naar die plekken in de organisatie en bij het bestuur bren-
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gen, zodat ze ook worden ingezet. Ze zouden niet anders moeten wil-
len, maar zijn beperkt in staat om de behoefte zo te formuleren en 
omgekeerd wordt het ook niet bij ze aangedragen. Vaak door gebrek 
aan zicht of ervaring met de mogelijkheden. Wij zien veel kansen! 
 
We bespraken al eerder de noodzaak van stevige consumentenmarke-
ting om inwoners naar een nieuw platform te halen. Dat is tegen de 
stroom in zwemmen. Het is het overwegen waard om de functionali-
teiten te brengen naar die plekken waar de doelgroep al is. 
 
Van ideeën verzamelen tot kiezen 
Wij denken dat de organisatie beter in staat moet zijn om met de 
nieuwe mogelijkheden invulling te geven aan de volgende activiteiten: 
 

activiteit toelichting 

verzamelen 
ideeën en 
standpunten 

Via goede content en online campagnes betrekken van 
inwoners, buurten en belanghebbenden en uitnodigen 
om mee te denken. Dit vraagt dus wel dat je al enige 
positie hebt in zo’n community: blanco beginnen en 
enthousiast om hulp vragen heeft doorgaans minder 
effect dan wanneer je zelf ook al een tijd behulpzaam 
bent in zo’n online of offline gemeenschap. 

bespreken van 
ideeën en 
standpunten 

Na het verzamelen van de ideeën en standpunten moet 
je deze ordenen. De community kan dan de ideeën 
bespreken. Net als bij het beheren van de community is 
bijsturen en redigeren nodig. 

selecteren van 
ideeën en 
standpunten 

De deelnemers aan een dialoog kunnen ideeën en 
standpunten wegen: wat is de top drie van ideeën, wat 
zijn de drie belangrijkste argumenten voor en tegen. 

voorleggen 
keuze 

Vervolgens leg je de keuze voor aan de community die 
meedoet aan het gesprek. Online is er prima te stem-
men of een voorkeur uit te spreken.  

faciliteren van 
maken keuze 

Bij alle activiteiten in deze tabel - die overigens prima 
enkele weken doorlooptijd kunnen vragen - blijft het 
promoten van de discussie cruciaal. Er is altijd een 
groep die toch wel meedoet. Maar juist door op maat in 
de doelgroep de discussie continu onder de aandacht te 
brengen, trek je mensen de discussie in. Natuurlijk wil je 
dat het vanzelf gaat, maar dan houd je dezelfde doel-
groep over die ook naar bewonersavonden komt (maar 
dan de online variant van die doelgroep).  
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uitvoeren flits-
peilingen en A-B 
testen 

Dat geldt dus ook voor de te maken keuze. Een cam-
pagne voor of tegen, voor A of voor B, helpt om een 
representatieve keuze te maken.  
 
Dit is overigens ook heel erg goed in te zetten bij het 
vormen van beleid. 
 
Er zullen critici zijn die de representativiteit ter discussie 
stellen. De ervaring leert dat je én snel statistisch ver-
antwoorde steekproeven hebt en dat je inderdaad met 
de online doelgroep van doen hebt en dat dat vertekent. 
Maar ook dat binnen die beperkingen je heel snel en 
goedkoop weet of er draagvlak voor een keuze is. 
Overigens heeft degene die deze middelen in de vin-
gers heeft een enorm voordeel, want die weet precies 
die doelgroep te mobiliseren die relevant is. 

 
Er zijn al raadsleden die dit soort technieken inzetten om in overleg 
met groepen inwoners, buurten en belanghebbenden statistisch ver-
antwoord standpunten te maken en te toetsen. 
 
Veel gemeenten proberen de inwonerbetrokkenheid vooral online 
vorm te geven. Via platformen als Argu of Mett. De potentie van deze 
online middelen wordt op dit moment echter nog onvoldoende inge-
zet, mede door onvoldoende communitymanagement (zie vorig 
hoofdstuk). De belangrijkste vraag bij dit soort platformen is daarbij: 
hoe krijg je de mensen hiernaar toe? Moeten we niet veel meer ge-
bruik maken van de platformen waar de mensen (en communities) al 
zijn, bijvoorbeeld Facebook of Google? 
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17. Luisteren, analyseren en beleid maken 
Van-buiten-naar-binnen begint met luisteren. Wat wordt er gezegd? 
Door wie? Wat is de temperatuur in de samenleving? Wat is de bele-
ving buiten? Hoe duiden we dat? Is onze boodschap geland? Worden 
onze woordvoeringslijnen opgepakt? 
 
Het analyseren van online en offline media en ook van de signalen 
vanuit andere kanalen, zoals waarover wordt gebeld, wordt steeds 
meer het vertrekpunt voor de communicatiestrategie. Het analyseren 
heeft ondertussen verschillende verschijningsvormen. Van licht tot 
zwaar, van dagelijks tot bij een crisis, van een paar berichten tot een 
reputatie analyse van het college. Het is een volledig vakgebied aan het 
worden. En als een bestuurder het eenmaal ervaren heeft, dan willen 
ze niet anders meer. Analyseren van de beleving buiten is een enorme 
kans voor een team Communicatie om aan impact te winnen. 
 
Een nieuw vakgebied 
Bij analyses hebben we het over de volgende activiteiten: 
 

activiteit toelichting 

monitoren van 
online en offline 
media/  
gesprekken 

1. het dagdagelijks analyseren van wat er op online en 
offline media wordt gezegd over de gemeente, haar 
organisatie, de bestuurders, de (politieke) dossiers 
en thema’s die spelen 

2. het real-time volgen en analyseren van wat er 
speelt en bijsturen met een reactie, met krachtige 
content, een verdiepende analyse, een interventie 
in de communicatie  

3. het monitoren bij evenementen op je rol als gast-
heer (welkom, parkeren, routes, toiletten, gevonden 
voorwerpen) en voor de veiligheid (drukte, inciden-
ten, crisis, openbare orde) 

4. het volgen van online media, publieke campagnes: 
land de boodschap 

5. het volgen van dialogen in communities 
6. het leveren van achtervang op gesprekken met de 

stad die door andere collega’s worden gevoerd, 
maar die op dat moment niet kunnen reageren 
(borgen en continuïteit bieden) 

maken omge-
vingsanalyses 

1. het vormen van een omgevingsbeeld bij een crisis: 
a. in het gouden uur, en daarna zo vaak als nodig 

is 
b. van het incident zelf en op de plaats van het 

incident, maar ook van het effectgebied (we 
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hebben in de analogie van de GRIP-fasen wel 
eens over GRIP Online gesproken wanneer 
de online media dynamiek ook gemanaged 
moet worden, wat een aparte aanpak vraagt) 

c. input voor crisiscommunicatiestrategie 
2. bij sluimercrises, zoals spanning in een woonwijk of 

een opkomende infectieziekte 
3. in het crisiscommunicatievak zijn er analysemetho-

den die de beleving buiten ordenen naar Informa-
tiebehoefte, Schadebeperking en Betekenisgeving 

4. gemeenten werken hier samen met omgevingsana-
listen van buurgemeenten en de veiligheidsregio 

5. de politie en de brandweer monitoren overigens 
vaak dezelfde incidenten of crises, vaak op nog 
geen kilometer afstand met dezelfde dataset of 
zelfs hetzelfde gereedschap; hier zit ruimte om sa-
men te werken  

maken issue 
analyses 

De aanpak bij een crisissituatie is ook heel goed bruik-
baar voor dagdagelijkse zaken die in de gemeente en 
rond het bestuur spelen. De analyses die bij de eerste 
activiteit van deze tabel zijn besproken, worden dan 
vertaald naar een zogenaamde TamTam. Een TamTam 
vat de beleving buiten samen in een of enkele A4’tjes. 
Dat is inclusief een uitsplitsing naar stakeholders en 
duiding. Een TamTam wordt vaak gedeeld met de 
woordvoerders, beleidsadviseurs, directeuren en ma-
nagers en soms ook de bestuurders. Het is input voor 
bijvoorbeeld de communicatieaanpak. 
 
Wanneer je een tijdje TamTams maakt, dan zie je welke 
issues er spelen en hoe de dynamiek daaromheen is. 
Je kunt dan op issueniveau de vinger aan de pols hou-
den en bijsturen. 
 
Tientallen gemeenten maken dagelijks of wekelijks 
dergelijke TamTams. 

maken reputatie 
analyses 

Indien er gedurende een periode een issue vaker terug-
komt en ook mengt in andere issues, dan is er een 
mogelijke verstoring van de reputatie. Dat kan aanlei-
ding zijn om een reputatie analyse te maken en bij te 
sturen. 
 
Sturen op reputatie roept al snel het beeld op van de 
spindoctor. Op een of andere manier heeft dat een 
negatieve associatie. Ondertussen hebben wij ervaren 
dat dit een zeer effectieve aanpak is om te kunnen 
sturen op de beeldvorming rond beleid, collegeakkoor-
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den, het college zelf of een van de bestuurders. Het is 
niet voor niets dat colleges hier regelmatig diepgaande 
gesprekken over voeren! Vaak wel achter gesloten 
deuren. 

mengen van 
beelden van de 
beleving met 
andere bronnen 
en analyses 

Zodra twee ontwikkelingen samenkomen, bijvoorbeeld 
online media analyses en open data of big data, ont-
staan nieuwe inzichten en mogelijkheden. Denk aan de 
combinatie van CBS-data voor het bepalen van doel-
groepen op postcodeniveau. Hiermee kun je, zoals 
eerder besproken, microtargeting toepassen. Daarmee 
zijn zeer efficiënt communicatiemiddelen in te zetten. In 
combinatie met online media analyses rond die locatie, 
heb je ook de informatie om met je boodschap goed te 
kunnen aansluiten bij je doelgroep. Een ander voor-
beeld is overlastmeldingen die via het KCC binnenko-
men, mengen met omgevingsinformatie die uit online 
media analyses is te halen. Of een wijkmonitor om de 
beleving rond veiligheid afzetten tegen het aantal inci-
denten of de samenstelling van de wijk. 
 
In combinatie met visualisatietechnieken volgen inzich-
ten die we nog niet eerder zo realtime en zo tastbaar 
beschikbaar hadden! 

bijsturen op 
beleid, commu-
nicatiestrategie, 
crisisaanpak, 
enzovoorts 

De inzichten die uit de belevingsanalyses volgen zijn 
zeer belangrijke input voor het formuleren van beleid, 
de communicatiestrategie, de crisisaanpak en crisis-
communicatie. Via monitoringtools kunnen de data 
analisten zien wat er in de stad gebeurt. Wij verwachten 
dat ze met de beschikbare data over niet al te lange 
termijn zelfs de nabije gebeurtenissen in de stad zullen 
kunnen voorspellen.  
 
Het vraagt dat de ontvanger (ambtenaar, wethouder, 
adviseur) er open voor staat dan wel zelf vraagt om 
belevingsanalyses op voor hem belangrijke issues. De 
vraag zal dus vanuit collega’s moeten komen. De erva-
ring leert dat als daar eenmaal de mogelijkheden en de 
waarde van belevingsanalyses bekend zijn, er meer 
vraag naar gaat komen.  

input voor  
processen 

De inzichten blijken ook waardevolle input voor de ope-
ratie. De soort rook die op een foto op sociale media 
rond gaat, vertelt de brandweer wat voor soort brand er 
woedt. Bij gladheidsbestrijding worden complimenten 
voor de mannen op de strooiwagens afgewisseld met 
tips voor waar het beter kan met strooien. Fijn voor de 
motivatie van de chauffeurs, fijn voor de proceseigenaar 
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gladheidsbestrijding. Ook goed om uit te leggen dat het 
strooien bijvoorbeeld prioriteiten kent. 
 
Op die manier kunnen inwoners ook pro-actief gewezen 
worden op diensten waar ze geen gebruik van maken. 
Of - en dat gebeurt nu al in sommige gemeenten – 
inwoners krijgen een herinnering dat ze hun paspoort 
moeten verlengen. De tweet “ik ga op vakantie” kan een 
signaal zijn voor deze persoon om te kijken of zijn pas-
poort verlengd moet worden. 

 
Het analyseren van de beleving past heel goed in een newsroom. We 
zien al voor ons dat de burgemeester als Tom Cruise in Minority Re-
port (2002) door de stad swipet! 

 
Figuur 31. Met de combinatie van open data, big data, media analyses, schermtechnolo-
gieën en touchscreentechnieken is een ‘dashboard van de burgemeester’ dichtbij. (bron 
afbeelding rug.nl) 
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Het raakt snel de privacy 
Privacy zal - terecht - als discussiepunt voorbij komen. De associatie 
met Big Brother is snel gemaakt. De online media analyses baseren 
zich altijd op openbaar beschikbare informatie die we allemaal kun-
nen vinden. De inwoner en de media delen het zelf. Daar waar jij of 
ik op online media of sociale media niet bij kunnen komen, daar 
kan de lokale overheid ook niet bij komen. Wel ontstaat een positie 
wanneer de overheid: 
 

1. profielen opbouwt van individuen; 
2. data langer dan een bepaalde periode bewaart; 
3. bronnen met niet openbaar beschikbare gegevens koppelt; 
4. data samenbrengt waardoor er tot de persoon herleidbare 

informatie ontstaat die niet aan de privacy regels voldoet; 
5. de ambtenaar of bestuurder in zijn rol als inwoner deel-

neemt aan online gesprekken in besloten groepen en de in-
zichten voor professionele doeleinden gebruikt. 
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18. Cityfunding en samen fysiek in de stad werken 
 
De netwerken op sociale media, de communities, al die verschillende 
tools en platformen, ze maken samenwerken met de stad, het dorp, 
een buurt of een belangengroep makkelijker dan ooit tevoren. Co-
creatie en crowdsourcing zijn nieuwe manieren om samen iets voor 
elkaar te krijgen of daar de benodigde middelen voor te verzamelen. 
Bij uitstek manieren die passen bij een gemeente die zich regisserend 
of faciliterend opstelt.  
 
Bij crowdsourcing kun je gelijk denken aan het inzamelen van geld. 
Maar moeten we juist als (lokale) overheid niet veel meer inzetten op 
het crowdsourcen van kennis? Twee weten immers meer dan een, het 
levert nieuwe verbindingen op en het stimuleer daarmee inwonerpar-
ticipatie. Een andere vorm van crowdsourcen is het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod. Ik ga boodschappen doen en jij hebt nog wat 
nodig. Ik heb een heggenschaar en jij wilt je heg knippen en een an-
der vindt tuinieren leuk, maar heeft geen tuin. 
 
Waar crowdsourcing het samenbrengen van middelen en energie is, is 
co-creatie de werkwijze om die middelen en met die energie een resul-
taat neer te zetten. Met crowdsourcing krijgen we de middelen voor 
elkaar om een wipkip in de wijk te plaatsen, handjes te verzamelen 
voor het werk en het beheer van de wipkip. Met co-creatie maak je de 
plannen en plaats je en onderhoud je de wipkip. 
 
Er zijn prachtige voorbeelden van waar dat erg goed is gegaan. Er 
blijkt altijd een gedreven persoon of organisatie achter te zitten, al dan 
niet betaald. Het is net als bij community management weer heel hard 
werken om met een groep zonder leiding of hiërarchische relatie re-
sultaat te boeken. Wij zien daar nadrukkelijk een rol voor een gemeen-
te. Natuurlijk is het prettig als het initiatief bij derden ligt of door der-
den wordt gedragen. Maar juist de verbindende schakel, de coördina-
tie van het proces is gebaat bij een professioneel duwtje. Logisch dat 
de vertegenwoordiger van de gemeenschap - de gemeente! - deze rol 
vaak op zich neemt. En helemaal als er geen middelen zijn om het 
beoogde resultaat vanuit de gemeente zelf te realiseren. 
 
Activiteiten van een faciliterende overheid 
Wij vinden dat beleidscollega's, buurtwerkers, wijkcoördinatoren 
vaardig moeten zijn op de onderstaande activiteiten. Wij vinden dat de 
gemeente de tools, methoden en mechanismen moet kennen, deze 
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moet inzetten en de collega in het veld moet ondersteunen om dit 
krachtig te doen. 
 

activiteit toelichting 

ondersteunen bij 
verzamelen 
middelen 

Als de gemeente zelf minder beschikt over middelen om 
initiatieven te ondersteunen, dan kan zij wel helpen om 
die middelen te verzamelen. Dat heet dus crowdfunding 
of cityfunding. Ondersteunen kan door bijvoorbeeld een 
platform aan te bieden om - leunend op het vertrouwen 
dat de gemeente als instituut geniet - geld op te halen. 
En te borgen dat het daadwerkelijk aan het beoogde 
doel wordt besteed. Of wordt teruggestort als het doel 
niet wordt behaald of er onvoldoende middelen zijn 
verzameld en het initiatief niet kan starten of doorgaan. 
 
Ervaringen leren dat naast een platform juist een actie-
ve ondersteuning, marketing en natuurlijk een goed 
idee van belang zijn om crowd- of cityfunding te laten 
slagen.    

ondersteunen bij 
bundelen van 
vragen en be-
hoeften 

Er is best veel behoefte aan ondersteuning in de ge-
meenschap. De uitdaging is om die in beeld te krijgen 
op micro niveau. Op het niveau van een buurt of zelfs 
de keukentafel. Het kennen van de vraag is vaak de 
helft van de oplossing! 
 
De gemeente kan een actieve rol innemen om juist die 
behoefte op te halen. Bijvoorbeeld via haar fijnmazige 
netwerk van collega’s in het sociaal domein, in de buurt, 
in de wijk of vanuit monitoring van online media. En 
daarmee is niet gezegd dat de gemeente de vraag zelf 
ook moet beantwoorden of de behoefte moet invullen. 
Juist voor die ondersteuning is er voor de vertegen-
woordiger van de gemeenschap een prima rol. Bijvoor-
beeld door hier een stevige campagne op te voeren. 

ondersteunen bij 
bundelen van 
aanbod en 
energie 

Dat geldt ook voor het verzamelen van aanbod van 
middelen en energie. Denk aan een inwoner die wel wil 
helpen, die een paar uur over heeft, die zijn talenten wil 
inzetten. Denk ook aan middelen als apparaten en geld.  
 
Ook hier kan de gemeente een actieve rol innemen om 
het aanbod op te halen.  

matchen van 
vraag/behoeften 
aan aanbod/ 

Als er vraag en behoefte is en ook aanbod en energie, 
dan is het een kwestie van verbinden. Zonder dat de 
gemeente zelf aan zet is voor het oplossen, kan zij wel 
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energie de matchmaker zijn. Dat voelt eerlijk en vertrouwd voor 
alle betrokkenen.  
 
De vraag is of er speciale platformen nodig zijn om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De actieve rol 
van de gemeente (of een andere eigenaar) is cruciaal 
om veel vraag en veel aanbod slim bij elkaar te bren-
gen. Dat zal het verschil maken. En of je dat op een 
platform doet, in een buurtappgroep, op Facebook of op 
Marktplaats maakt dan niet uit. 

activeren van 
energie, mensen 
en initiatieven 

Een motortje is dus cruciaal. Als de gemeente dat doet, 
dan is dat ook nog extra vertrouwd. Maar de echte 
versneller zit in het activeren van energie, mensen en 
initiatieven. En dat is weer consumentenmarketing: 
herhaal de boodschap langdurig en vaak! Zowel online 
als juist offline, dat is nog stimulerender. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we zo een enorme sprong maken in zelf-
redzaamheid en participatie!  

bieden van facili-
teiten om te 
kunnen samen-
werken 

Wanneer groepen inwoners samenwerken, dan is er 
altijd behoefte aan vergaderplekken, koffie en thee, 
werkplekken, online dossiers, de rol van voorzitter, een 
eigenaar, enzovoorts. Vaak lost het zich wel op met 
zelfredzame types. Maar als dat niet zo is, dan is het fijn 
dat de vertegenwoordiger van de gemeenschap - de 
gemeente - bij springt. En dat hoeft helemaal niet alle-
maal in het gemeentehuis. Als het maar geregeld wordt. 
De gemeente moet hier standaard middelen en capaci-
teit voor hebben om initiatieven met faciliteiten en bege-
leiding bij te staan. 

bieden van in-
frastructuur om 
op dossiers te 
kunnen samen-
werken 

Samenwerken in de netwerksamenleving is samenwer-
ken met inwoners en professionals. Juist die professio-
nals komen uit organisaties met eigen ICT-systemen 
voor dossiers en projecten. We constateerden al dat de 
gemiddelde ICT-afdeling nog niet is voorbereid op sa-
menwerking met partners van buiten de gemeente. Het 
is fijn dat de gemeente als vertegenwoordiger van de 
gemeenschap hierin ondersteunt met een infrastructuur 
die voor iedereen toegankelijk is. 

zorgen voor 
achtervang als 
betrokkenen een 
initiatief niet 
meer dragen 

Continuïteit in een community, een lopend initiatief of 
project is cruciaal voor het vertrouwen van de betrokke-
nen in dat project of initiatief. Samenwerken vraagt vaak 
een lange adem en ook projecten of communities heb-
ben een behoorlijke doorlooptijd. De gemeente heeft er 
belang bij dat zo’n initiatief doorloopt. Prima als het 
initiatief door derden wordt getrokken, maar als er een 
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dip komt in de continuïteit, dan moet de gemeente mi-
nimaal overwegen om het initiatief al dan niet tijdelijk 
naar zich toe te halen. Van faciliteren of deelnemen 
naar regisseren of zelfs trekken. En dat vraagt weer een 
actieve positiebepaling ten aanzien van elk initiatief.  

verbinden aan 
producten en 
diensten en de 
collega’s daar-
achter van de 
gemeente 

Vragen, behoeften, initiatieven en projecten raken zel-
den een product of afdeling van de organisatie. De 
inwoner met wie je samenwerkt snapt dat wel, maar wil 
er geen last van hebben. De vertegenwoordiger van de 
gemeente vervult dus een actieve verbindende rol. 
Inclusief borgen van resultaat en soepel samenwerken. 
Zoals tijdig reageren op berichten, de telefoon opne-
men, afspraken nakomen of empathisch uitleggen als 
iets niet kan.  
 
Besef ook dat de ervaringen met de gemeente in eerde-
re trajecten voelbaar zijn in deze huidige samenwer-
king. 

 
Zonder stevig communitymanagement, een goede basis met online 
middelen en een gezonde dosis marketingdenken wordt crowdsour-
cing lastig. Je basisinfrastructuur ontbreekt dan immers. Je hebt doel-
groepen te bereiken, je moet een positie hebben om hulp te vragen 
aan een community of een doelgroep en je moet als logisch loket wor-
den gezien om een verbindende rol in te nemen. Wil je je crowdsour-
cing laten slagen, dan is het cruciaal om goede online campagnes te 
kunnen maken, om je communities (reacties) goed te beheren en om 
daarbij ook de juiste content te produceren. Zie hier de noodzaak van 
veel volgers, online interactie en het bouwen aan een vertrouwensrela-
tie! 
 
De paradox dat inwoners meer willen participeren, maar dat tegelijker-
tijd alleen tijdelijk te lijken doen als het hen uitkomt en ook direct 
aangaat, maakt het lastig om te werken aan ‘vaste’ communities. Tege-
lijkertijd weten we dat we als gemeenten steeds flexibeler moeten 
worden. In onze communicatie en onze klantcontact. Dus: werken aan 
relaties in wisselende verbanden. Hoe werkt dat in onze ogen? 
 
Communitymanagement in de praktijk 
Communities, luisteren naar de stad en toepassingen als co-creatie, 
crowdsouring en e-democracy zijn onlosmakelijk aan elkaar ver-
bonden. Online campagnes en content zijn daarbij randvoorwaarde-
lijk en niet los te zien van het onderwerp inwonerparticipatie. Hoe 
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zou communitymanagement bij gemeenten moeten gaan werken? 
 
1. Zorg dat inwoners je weten te vinden 
De belangrijkste stap in dit proces is dat je als overheid vindbaar 
bent. Nog steeds zijn er mensen die geen flauw idee hebben hoe ze, 
eenvoudig, de juiste persoon binnen de gemeente kunnen vinden 
voor hun probleem. Zorg ervoor dat al je kanalen openstaan voor 
ideeën, vragen, suggesties en klachten van inwoners en dat je ook 
vaak communiceert welke kanalen er voor hen zijn. 
 
2. Ontdek wie je inwoners zijn 
Big data en open data zijn hippe termen. Door slim gebruik te ma-
ken van open data kun je al heel veel te weten komen over wie je 
inwoners zijn en waarin ze geïnteresseerd zijn. Wij pleiten ervoor 
om aanvullend databases te gaan aanleggen van inwoners die parti-
ciperen. Hou bij in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn en leg 
zo je eigen communities aan. Nodig vervolgens inwoners actief uit 
als er een onderwerp op de agenda staat waarin ze eerder geïnteres-
seerd waren. Uiteraard kan dit via een systeem en door inwoners 
zich te laten aanmelden. In het begin zul je echter misschien moe-
ten beginnen met het zelf in kaart brengen van inwoners die bij een 
bijeenkomst komen. Welke bijeenkomst was dat? Kunnen we con-
tactgegevens van hen krijgen? Dan is het makkelijker om hen een 
volgende keer actief uit te nodigen om weer mee te denken en zich 
dan ook aan te melden via het platform dat je mogelijk gaat gebrui-
ken. 
 
3. Geen vaste relatie 
Veel inwoners zijn druk en hebben helemaal geen zin om vaste rol 
in een commissie te vervullen of elke week over een bepaald onder-
werp te vergaderen. Online meepraten op een moment dat ze zelf 
kiezen helpt al, maar het heeft geen zin om hen te vragen deel te 
nemen aan een vaste community. Wij geloven eerder in de ad hoc 
vraag. Waarbij de relatie wel ‘warm’ gehouden wordt. Via een (e-
mail)nieuwsbrief bijvoorbeeld. 
 
4. Hou rekening met selectieve participatie 
Zeker in het begin moeten we rekening houden met selectieve par-
ticipatie. Naarmate je communities op onderwerpen groeien, heb je 
meer houvast, maar zelfs dan moet je rekening houden met de 
mensen die (nog) niet eerder op het thema hebben geparticipeerd. 
Blijf nadenken hoe je inwoners die niet betrokken zijn, wel kunt 
betrekken. 
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5. Verschillende doelen, verschillende aanpak 
Verschillende doelen vragen om een verschillende aanpak. Denk na 
over waar je je inwoners precies bij wilt betrekken en met welk doel. 
Zorg er in je database dus voor dat je inwoners goed indexeert, zo-
dat je ze heel precies kunt benaderen. 
 
6. Nooit alleen online 
Communities kunnen nooit alleen online bestaan. Dit punt sluit 
aan bij het vorige. De ene keer wil je inwoners uitnodigen om met 
elkaar aan tafel te gaan om te brainstormen, de andere keer wil je 
een online vragenlijst verspreiden in een buurt om snel te peilen 
wat de mening is omtrent een bepaald voorstel. Wat je ook doet, 
elke community kan nooit alleen online of offline benaderd worden. 
 
7. Aansluiting op het representatieve proces 
Nog steeds gaat het aan het eind van het proces vaak mis. Dan vin-
den raadsleden toch iets anders dan alle inwoners die hebben gepar-
ticipeerd. Enerzijds blijft belangenafweging de rol van de gemeente-
raad, aan de andere kant moet het proces zo zijn ingericht dat er 
met de uitkomsten iets wordt gedaan en dat de deelnemers weten 
wat er met hun participatie in de community wordt gedaan. 
 
8. Gebruik een makkelijk systeem 
Er zijn inmiddels vele systemen op de markt voor het opbouwen en 
ondersteunen van communities en om met inwoners in gesprek te 
raken. Neem Argu of Mett. Maar daar moet wel een goede commu-
nitymanager op zitten natuurlijk! 
 
9. Je kunt het niet alleen 
Communitymanagement kun je niet alleen. Zeker niet als je op een 
platform in gesprek wilt komen met inwoners en ook nog een off-
line bijeenkomst wilt organiseren. Als we kijken naar Forum Gel-
derland, dan kennen zij de volgende taken: de communitymanager 
is verantwoordelijk voor de begeleiding en training van interne col-
lega's en het signaleren van nieuwe mogelijkheden en moderatie op 
het forum. Webcare-collega's zorgen voor sociale hygiëne en ver-
spreiden content op de sociale mediakanalen. De functioneel be-
heerder houdt de techniek in de gaten. De themaforums hebben 
ieder een eigen communitymanager en moderator, die zorgen voor 
de juiste inhoud en gesprekken op de verschillende thema’s. Van 
hen en van de beleidsteams komt de inhoud. Zij zijn ook de be-
heerders en aanjagers van de thema’s. 
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10. Hou het simpel  
Het laatste, maar zeker niet minst belangrijke, idee is dat het simpel 
moet zijn. Het ambtelijk jargon is onbegrijpelijk voor de buiten-
staander. Laat de beheerders daarom elkaars stukken lezen en hier 
feedback op geven. En lang niet alle onderwerpen lenen zich om 
überhaupt te bespreken op het forum. Soms is het echt te complex, 
of spelen er te veel belangen. 
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19. De organisatie op sleeptouw nemen 
 
Van-buiten-naar-binnen is een organisatiebrede opgave. In ieder pro-
ces, op iedere afdeling en zo goed als iedere ambtenaar of bestuurder 
heeft er mee te maken. Het is de opgave om iedereen vaardig te ma-
ken met dialogen, online media, samenwerken met de stad, de veran-
derende rol van de gemeente en allerlei nieuwe activiteiten zoals we in 
dit deel van het boek bespreken. Dit vraagt om een gedragsverande-
ring en vaardigheden die tot in de haarvaten van de organisatie reikt. 
Wie gaat daarover? Het team Communicatie omdat ze over sociale 
media gaan en ook de brieven maken voor bewonersavonden? Perso-
neelszaken/HR omdat het over gedrag gaat? Daar gaan we er niet mee 
komen. De opgave is te groot. Het is een proces- en afdelingsoverstij-
gende opgave die ook nog eens diep in al die processen en afdelingen 
gaat. Het vraagt veranderkundige vaardigheden, in combinatie met 
vaardigheden om te innoveren, te inspireren en het boeken van resul-
taat. We verwachten dat dit zeker vijf tot tien jaar duurt. Hier is meer 
voor nodig dan eenvoudig delegeren naar een afdeling. 
 
Het doel is om de organisatie voor te bereiden en vaardig te maken op 
de situatie dat de gemeente samen met de stad de gemeenschappelijke 
taken vervult. Van luisteren tot dialoog, van zelf doen tot loslaten, van 
1-op-1 tot een hele community. Het beoogde resultaat is een gemeente 
die onbewust bekwaam is in het samenwerken met de stad op welk 
moment dan ook.  
 
Doelen voor de korte termijn zijn het bewust maken van de mogelijk-
heden en de huidige situatie. Om vervolgens de organisatie langzaam, 
maar zeker, handreikingen te bieden en vaardiger te maken. Per ambi-
tieniveau of groeifase uit deel II staan er concrete resultaten die zijn te 
behalen. Uiteraard zijn er concrete stappen en projecten. Maar het 
zijn tegelijkertijd vooral praktische activiteiten, zoals interventies, als 
onderdeel van een groter doel. 
 
5 jaar lang leuren-en-sleuren 
Het gaat om het langdurig in beweging brengen van de organisatie op 
een nieuw thema. Er zijn meerdere routes voor zulke veranderopga-
ven. Wij denken bij het op sleeptouw nemen van de organisatie aan de 
volgende activiteiten.  
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activiteit toelichting 

inspireren 1. laat bestuurders, proceseigenaren en groepen colle-
ga’s de mogelijkheden en de kansen zien, of nog beter, 
ervaren 

2. maak ze bewust van de noodzaak om in beweging te 
komen 

activeren 1. zoek bestuurders, proceseigenaren en groepen colle-
ga’s op en maak ze bewust van de mogelijkheden én 
de opgave 

2. geef handvaten voor volgende praktische stappen 

aanspreken 1. zoek de mogelijkheden actief op en betrek collega’s 
actief bij initiatieven 

benutten 
kansen 

1. wees alert op kansen die bijdragen aan de verander-
doelen; denk aan reorganisaties, vacatures, ‘pilot-
energie’ van buiten (zowel vanuit de gemeenschap als 
van leveranciers en start-ups, netwerkclubs), crisissitu-
aties en incidenten 

concrete 
stappen 
zetten 

1. voorbeelden: 
a. vorm een veranderploeg 
b. start pilots 
c. start een newsroom 
d. breng activiteiten handig samen onder een organi-

satorische eenheid 
e. formuleer een visie op dienstverlening, participatie 

en communicatie samen 
f. hang overal schermen op waarop real-time de be-

leving buiten is te zien 
g. bouw communities en bouw ze uit 
h. wordt vaardig met co-creatie en crowdfunding 
i. start met bewustwordings- en vaardigheidstrainin-

gen op sociale media, community building 

confronteren 1. breng actief de beleving buiten, kansen, mogelijkheden 
en goede voorbeelden naar de proceseigenaren, colle-
ga’s en bestuurders 

2. en doe dat ook met de niet benutte kansen en moge-
lijkheden  
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Opdracht voor de programmamanager 
We denken dat dit een nieuwe opgave voor de organisatie betreft. Er is 
er nog niet iemand bezig met echt klantcontact en er gaat ook nog 
geen afdeling over. Uiteindelijk zal het in de haarvaten van de organi-
satie zitten en is de tijdelijke impuls vanuit een programma niet meer 
nodig. Tot die tijd wel, omdat de organisatie anders niet over de mid-
delen en vaardigheden beschikt om samen met de gemeenschap te 
kunnen samenwerken. Bestuurlijk en ambtelijk moet hiervoor een 
opdracht komen, inclusief ruimte in capaciteit en budget. Het gaat 
nauwelijks om projecten die gekocht of gebouwd moeten worden, 
zoals een KCC, een nieuw stadhuis of een zaaksysteem. Het gaat er 
juist om al die mooie bouwstenen te gebruiken om de dienstverle-
ningsprestaties te verbeteren en samen met de stad te werken. 
 
Een opdracht kan zijn: 
 
1. benut alle investeringen in de dienstverlening, website, zaaksys-

temen en basisadministraties om de prestaties stevig te verbete-
ren: écht minder klantcontact, écht gebruik van de online kanalen, 
échte kanaalsturing, échte multichannel; 

2. zorg voor een gepersonaliseerde omgeving waar je alles kan rond 
klantcontact, zaken en interactie; 

3. zorg dat de organisatie tot in de haarvaten weet wat er buiten 
speelt; 

4. zorg voor de verbindingen met de inwoners, bedrijven, buurten en 
belangengroepen 

5. zorg voor een basis om te kunnen samenwerken: vertrouwen en 
een betrouwbare partner; 

6. maak de organisatie vaardig om in al haar rollen te kunnen sa-
menwerken met inwoners, bedrijven, buurten en belanghebben-
den. 
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Speedboten en olietankers 
Menno Lanting schrijft in zijn boek Olietankers en speedboten over 
het principe dat veel grote organisaties olietankers zijn die moeilijk 
van hun baan afwijken. Overheidsorganisaties, groot en klein, zijn 
bij uitstek dit soort olietankers. Probeer maar eens een nieuwe be-
leidsnota op te stellen. Voordat deze klaar is, is het beleid soms al-
weer achterhaald door de nieuwe werkelijkheid. Lanting pleit daar-
om om naast deze olietankers kleine speedboten te leggen: kleine 
groepen collega's die (met budget!) kunnen experimenteren. Wend-
baar (agile) en snel. Gaat iets goed, dan kan gekeken worden of met 
dat geslaagde experiment de route van de olietanker kan wijzigen. 
 
Juist wanneer je als organisatie moet veranderen (en daar niet zo 
goed in bent), zijn speedboten van essentieel belang. Kleine speed-
boten kunnen ook inwoners aan boord nemen, of ondernemers, 
instellingen en andere organisaties, om zo te experimenteren en na 
te gaan of nieuw beleid gaat werken of hoe het beleid anders kan. 
 
Ook lange termijn plannen raken snel achterhaald. Steven van Bel-
leghem omschrijft dit in zijn boek the conversation company aan de 
hand van de Rogers Adoptie curve (met de early adopters, early ma-
jority en late majority). Deze curve is ongeveer de helft korter ge-
worden. 

Figuur 32: de adoptie curve wordt steeds sneller doorlopen 
 
Een voorbeeld hiervan is de neergang van het Nederlandse platform 
Hyves. In april 2010 had Hyves zo'n 10 miljoen gebruikers. Dage-
lijks waren er ongeveer 3 miljoen unieke bezoekers. Eind 2010 
kocht de Telegraaf Media Groep daarom voor bijna 44 miljoen euro 
het platform. In augustus 2011 trok Facebook echter voor het eerst 
in Nederland meer unieke bezoekers dan Hyves. Op 31 oktober 2013 
werd bekend dat Hyves per 2 december 2013 stopt als sociaalnet-
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werksite en wordt omgedoopt in een spelletjessite. 
Een goed voorbeeld van een wendbare publieke (experimenterende) 
innovatie is de opkomst van WhatsApp. Hoewel er vanaf het begin 
vraagtekens zijn omtrent het privacy-aspect van het gebruik van dit 
kanaal, zien veel gemeenten dat dit op dit moment hét platform is 
dat de Nederlanders gebruiken om te communiceren. Men kan dus 
niet achter blijven. Verschillende gemeenten beginnen met webcare 
via WhatsApp. Het is gelijk een groot succes. Gebruikers krijgen bij 
het doorgeven van hun contactgegevens wel gelijk door dat dit ei-
genlijk niet kan, vanwege privacyredenen. De oplossing hiervoor is 
nog niet gevonden. 
 
Wat een verschil met vijf jaar geleden bij de inzet van sociale media. 
Toen werd er eerst twee jaar over nagedacht en een plan geschreven 
voordat we er mee aan de slag gingen. Nu zien gemeenten sneller 
het potentieel en gaan we gewoon aan de slag! Dat is experimente-
ren en leren. Vaak zien we dat in kleine speedboten gebeuren en 
later als een olievlek zich in de olietanker verspreiden. 
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20. Nieuwe taken, nieuwe rollen 
Veel taken zijn al belegd. Zeker rond de afhandeling van klantcontact 
en de besturing daarvan. Daar is de uitdaging om vanuit de bestaande 
rollen en verantwoordelijkheden vooral de volgende stappen te zetten: 
eruit persen wat er inzit! Maar rond interactie, content en online me-
dia zijn de nieuwe rollen wel voelbaar en nog niet zo belegd. Wij den-
ken dat het helpt om de volgende rollen al dan niet in combinatiefunc-
ties wel in te gaan vullen:  
 
1. Communitymanager; 
2. Conversatiemanager bij webcare; 
3. Contentmanager en creatieve ontwerper; 
4. Online campagne specialist; 
5. Belevings- en Data-analist; 
6. Crowd-&-co-regisseur; 
7. Kanaalregisseur; 
8. Programmamanager ‘Van-buiten-naar-binnen’; 
9. Verbindingsofficier. 
 
Omgekeerd, zonder deze specifieke rollen, verwachten wij dat het zou 
moeten inweven in bestaande functies zoals de wijkcoördinator, de 
webredacteur of de medewerker Communicatie. Dat zal echt niet ge-
noeg zijn, dan maak je als gemeente niet de sprong die nodig is. 
 
Communitymanager 
De communitymanager beheert vaste en tijdelijke groepen inwoners 
die aan elkaar verbonden zijn door een buurt, een belang of een initia-
tief. Dat is online en offline (op straat, in de buurt, in de wijk) door 
elkaar. En ook tijdens en deels buiten kantoortijden. De taken zijn 
besproken in hoofdstuk 17. Denk aan aanmaken, beheren, stoppen, 
overdragen en activeren van communities. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er meerdere communitymanagers in 
een gemeente nodig zijn. Het gaat immers om buurten, wijken, ker-
nen, belanghebbenden, lopende projecten en initiatieven. Het is ook 
goed denkbaar dat communityvaardigheden, zowel online als offline, 
een belangrijk aspect worden van de rol van de buurtcoördinatoren en 
wijkmanagers. Maar alleen daar is niet voldoende, omdat je ook be-
langhebbenden en initiatieven hebt die niet zijn verbonden aan de 
buurt. We denken dat een ‘binnendienst’ nodig is om snel te kunnen 
schakelen in gesprekken, bij actuele ontwikkelingen en om de collega 
in de wijk te ondersteunen. 
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Conversatiemanager bij webcare 
‘Conversatiemanager’ is wellicht wat zwaar. Wat nodig is, is een colle-
ga die goed is in online interactie. Voor gesprekken, voor afhandelen 
online klantcontact, voor uitleggen van door de gemeente te maken 
keuzes, die activerend en stimulerend is, die de mores van de online 
media snapt én eigen is, die met humor en flair soepel in de conversa-
ties zit, die weet wanneer te escaleren of in te grijpen. 
 
Een medewerker van het KCC kan over al deze vaardigheden beschik-
ken. In de praktijk is de conversatie daar wel wat meer staccato, name-
lijk gericht op het afhandelen van de klantvraag en weer verder. Een 
medewerker van het team Communicatie is vaak minder vrij en soepel 
op online media. Het is een fijngevoelige set aan talenten die hier 
samenkomen. Maar die wel nodig zijn om in de reikwijdte van klant-
contact, co-creatie, buurtwerk en werken aan vertrouwen te laveren. 
 
Contentmanager en creatieve ontwerper 
Als ‘content is key’ het uitgangspunt is, dan moeten we ook makkelijk 
en snel en dichtbij die content kunnen maken. En content is key! Ge-
meenten moeten de vaardigheden, tools en creativiteit hebben om 
snel content te maken of aan te passen. En op het hele spectrum: van 
persbericht tot tekst voor de website, van afbeelding op de website tot 
een afbeelding voor Snapchat, van een video bij een persconferentie 
tot een vlog of een zeven seconde durend filmpje van de burgemeester 
mét ondertiteling, van interactieve kaarten tot mooie infographics, van 
relevante datastromen tot games, van abri tot narrowcast. 
 
Natuurlijk is stevig opdrachtgeverschap aan creatieve bureaus nog 
steeds belangrijk. Maar de content moet sneller beschikbaar zijn. Dat 
lukt bijna niet meer met uitbesteden. Met de humor en flair van de 
conversatiemanager en de creativiteit van de contentmanager moet 
snel op de actualiteit kunnen worden ingesprongen met content die 
werkt! 
 
Een andere belangrijke taak is het beheren van de content voor de 
website en de kennisbank die in het KCC wordt gebruikt voor het af-
handelen van klantcontact. Het is hard werken om al die vakinhoud 
accuraat en beknopt, maar degelijk real-time beschikbaar te hebben. 
De vakafdelingen zijn er namelijk niet goed in om hieraan mee te 
werken. Dat is trouwens vaak al onderwerp van gesprek tussen de 
vakafdeling en het KCC of de vakafdeling en het Webteam of het team 
Communicatie. Goed om daarbij aan te sluiten als contentmanager! 
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Langs dezelfde route is ook de mooie content uit de haarvaten van de 
organisatie op te halen. Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen van de 
openbare ruimte, incidenten, vandalisme en buurtprojecten. Ook dat 
zal  een actieve en sturende rol vragen van de contentmanager. 
 
Online campagne specialist 
Online campagnes zijn hét middel om doelgroepen, communities, 
buurten of belanghebbenden makkelijk en goedkoop te bereiken. De 
online campagne specialist heeft dit helemaal in de vingers. De tools 
als de Facebookmanager zijn verlengstukken van zijn of haar handen. 
Doelgroepen worden tot op microniveau vlijmscherp geselecteerd en 
bereikt. Voor elk online media platform wordt de krachtige content op 
maat en specifiek binnen de doelgroep bezorgd. 
 
De online campagne specialist volgt de ontwikkelingen op de online 
media platformen op de voet en weet de mogelijkheden volop te be-
nutten. Naast het laten landen van de content is de online campagne 
specialist heel vaardig in werken met toepassingen binnen de online 
media platformen als polls en flitspeilingen. 
 
Belevings- en data-analist 
De belevingsanalist is zeer vaardig om snel scherpe analyses te maken 
van de beleving van welke situatie dan ook. Van de temperatuur van 
de samenleving, de veiligheid in de wijk tot crisis, incidenten, issues, 
de reputatie en wat er speelt in de openbare ruimte.  
 
De belevingsanalist - of omgevingsanalist - weet de analyses op maat 
van de ontvanger te presenteren. Dat kan in een paar bullets in de 
mail al dan niet voorzien van een advies. Of met rake grafieken in een 
rapport. De belevingsanalist weet analyses te vertalen naar eenvoudige 
boodschappen die de contentspecialist weet om te zetten naar beelden 
en boodschappen die werken voor de doelgroep. De belevingsanalist 
begrijpt de vraag achter de vraag van de ontvanger van zijn of haar 
analyse en snapt de toepassing van de inzichten die hij vergaart. De 
omgevingsanalyse bij een crisis is daar een goed voorbeeld van. Net 
als TamTams, issue analyses en reputatie analyses. 
 
De belevingsanalist heeft een goed gevoel voor de interne en externe 
context. En weet het vervolgens ook weer simpel te presenteren. Bij-
voorbeeld van een begroting van 200 pagina’s met tabellen tot een 
infographic voor de jeugd van 1 A4’tje. 
 
De belevingsanalist kan ook worden ingezet voor diepgaande data-
analyses. Bijvoorbeeld om big data te vertalen naar functionele inzich-
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ten. Of door datasets van open of gesloten bronnen te combineren met 
de beleving rond een thema. We spraken eerder al over micro-
targeting en de analyses die nodig zijn om doelgroepen zo scherp te 
identificeren. Wij zien daar een rol voor een data-analist. Hier wordt 
de rol van belevingsanalist wel een stuk technischer. We kunnen ons 
voorstellen dat het ‘data minen’ bij iemand anders komt te liggen dan 
bij een belevingsanalist.  
 
Crowd-&-co-regisseur 
Co-creatie en crowdsourcing zijn nieuwe werkvormen waar de ge-
meente een stevig beroep op doet. Uit de voorgaande beschrijvingen is 
op te maken dat dit actieve en geraffineerde activiteiten zijn. Wij den-
ken dat een gemeente hier goed in moeten worden. En dat het dus is 
te beleggen in een specifieke rol, de crowd-&-co-regisseur.  
 
De crowd-&-co-regisseur is een echte procestijger die in een complex 
speelveld met vele actoren zonder hiërarchische relaties, in een dyna-
mische rolopvatting resultaat weet te behalen zonder het zelf te doen! 
En dat voor meerdere projecten en communities tegelijkertijd.  
 
De crowd-&-co-regisseur is zeer vaardig met communities. De crowd-
&-co-regisseur kent de tools en de middelen, maar weet dat dat niet de 
factor tot succes is. De crowd-&-co-regisseur is een zeer sterke netwer-
ker, zowel binnen als buiten de organisatie. Juist omdat hij iedereen 
nodig heeft om resultaat te behalen. De crowd-&-co-regisseur is een 
resultaat gedreven sociale Barbapapa, een multi-connector. 
 
Programmamanager ‘Van-buiten-naar-binnen’ 
Om de organisatie langdurig op sleeptouw te nemen is een net zo 
langdurige motor nodig. Uiteindelijk zal het in de haarvaten van de 
organisatie moeten zitten. Maar tot die tijd is er een programmama-
nager ‘Van-buiten-naar-binnen’ nodig. De opdracht van de program-
mamanager ‘Van-buiten-naar-binnen’ hebben we in hoofdstuk 22 
besproken. 
 
Verbindingsofficier 
De programmamanager ‘Van-buiten-naar-binnen’ zorgt langdurig 
voor een motortje door de hele ambtelijke en bestuurlijke organisatie 
heen. Die zet de grote beweging in gang om de organisatie tot in de 
haarvaten communicatiever te maken en beter te laten samenwerken 
met de stad. 
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De organisatie heeft ook minder zware, praktische motortjes nodig op 
allerlei plekken in de organisatie, in de processen, in de samenwer-
king met inwoners. Daar is de opgave dat collega's en bestuurders de 
nieuwe vaardigheden rond samenwerken met de stad en ‘van-buiten-
naar-binnen’ goed in de vingers krijgen. Wij denken dat hier de rol 
van verbindingsofficier past om dit in de organisatie nu al in gaan te 
vullen. De verbindingsofficier is de collega dichtbij die inspireert, leert 
en het zelf doet tot het niet meer hoeft. 
 
Kanaalregisseur 
De rol van kanaalregisseur is van een andere discipline dan de boven-
staande rollen. Af en toe zien we die al bij een gemeente. Het is echt 
de hoogste tijd dat de verschillende klantcontact- en interactiekanalen 
in samenhang worden beheerd. En bestuurd! De werelden van de 
communicatiekanalen, de dienstverleningskanalen en de sociale me-
dia kanalen moeten samenkomen. Alleen dan lukt het om begrippen 
als multichannel, kanaalsturing, kanaalonafhankelijkheid en de klant-
beleving goed invulling te geven. 
 
De kanaalregisseur geeft invulling aan multichannel in alle klantrei-
zen en processen om producten en diensten te leveren. De kanaalre-
gisseur stuurt op gebruik van kanalen. Bijvoorbeeld door marketing-
campagnes te initiëren Of door kanalen aantrekkelijker te maken door 
het vereenvoudigen van de functies of door meer relevante functies toe 
te voegen. Uiteraard is gebruik in volume, of bijvoorbeeld het voor-
komen van klantcontact of onnodig klantcontact leidend. Het kan dus 
zijn dat de kanaalregisseur meer energie stopt in het ene kanaal dan 
in het andere. Maar het is wel een bewuste keuze! 
 
Indien kanalen door verschillende afdelingen worden beheerd (dienst-
verleningskanalen door het KCC en de website door het team Com-
municatie of sociale media door het webcareteam) dan zorgt de ka-
naalregisseur voor de samenhang. De kanaalregisseur is er daarmee 
verantwoordelijk voor dat de inwoner via de meest makkelijke weg het 
krachtigste wordt bediend of te woord wordt gestaan. Het sturen op 
klantcontact zelf, of het verbeteren van e-formulieren is aan de proces-
eigenaren zelf. De kanaalregisseur zorgt wel voor multichannel analy-
ses van het klantcontact en de interactie, inclusief het aanwijzen van 
de verbetermogelijkheden. 
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DEEL V. EN NU VERSNELLEN 
 
In dit deel bieden we praktische handvatten bij de keuzes en vraagstukken 
die we nu optekenen in de dagelijkse praktijk. Uiteraard borduren we daar 
voort op al het voorafgaande. Het doel is om spelende thema’s en specifieke 
gesprekken met afdelingen in dit kader te ondersteunen met denklijnen en 
suggesties voor oplossingen.  
 
In Deel IV bespreken we de ‘wat-vragen’. In deel V de belangrijkste ‘hoe-
vragen’.  
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21. Handig inrichten van je organisatie 
 
Waar nu het webteam te organiseren? ‘We zouden graag webcare bij 
het KCC onderbrengen.’ ‘We willen een newsroom’. ‘Allemaal nieuwe 
taken en nieuwe rollen, hoe ga ik dat organiseren.’ Leidinggevenden 
van het team Communicatie, het webteam of het KCC stellen regelma-
tig dit soort vragen of formuleren dit soort wensen. Welke keuzes kun 
je hierin maken en wat zijn handige oplossingen? We bespreken de 
meest voorkomende inrichtingsvraagstukken rond webcare, het web-
team, de newsroom en het team Communicatie. Tot slot gaan we in 
op hoe een kleinere organisatie met minder capaciteit in de teams 
toch stappen kan zetten. 
 
Breng webcare naar het KCC 
Wanneer webcare - het afhandelen van online klantcontact - bij het 
team Communicatie of een webteam is belegd, wordt al snel duidelijk 
dat het afhandelen van klantcontact een vak op zich is. Het vraagt tijd, 
een kennisbank, de samenwerking met de collega’s van de vakafdelin-
gen, een telefoonboek, enzovoorts. Andere werkzaamheden komen in 
het gedrang en bovendien is het relatief duur om het door een collega 
uit deze teams te laten doen. Logisch dat de behoefte er is om webcare 
bij het KCC onder te brengen. Daar zijn immers al die randvoorwaar-
den wél goed ingericht. 
 
Vervolgens is er regelmatig de aarzeling. De collega van Communica-
tie heeft vaak twijfels bij de vaardigheden bij het KCC die nodig zijn 
om op online media het gesprek aan te gaan. Toon, vorm en sensitivi-
teit voor gevoeligheden zijn vaak de spannende punten. Omgekeerd 
zal een teamleider van het KCC er voor waken dat er niet een taak 
bijkomt die in de beleving veel tijd vraagt zonder dat er fte’s ‘meeko-
men’. Toch zullen beiden over hun schaduw moeten springen. En dat 
kan ook prima. 
 
Wij volgen in de praktijk doorgaans de volgende aanpak: 
1. Positioneren: we positioneren webcare als een nieuw dienstverle-

ningskanaal: het is een van de kanalen tussen telefoon, balie, mail 
en receptie; daardoor voelt het KCC zich eigenaar; het maakt het 
overnemen van de werkzaamheden logisch en ook nog eens inte-
ressant, want het is vernieuwend; tegelijkertijd wordt het ook wat 
belangrijker gemaakt en dat is energie die functioneel is. 

 
2. Start als pilot: overtuigen met rapportages en cijfers over hoeveel 

werk het is, is doorgaans geen kansrijke route zolang er geen fte 
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met de taak mee komt; de ander uitnodigen om in een pilot sa-
men ervaring op te doen en dan keuzes te maken werkt altijd: 
niemand kan immers tegen experimenteren en de vooruitgang 
zijn!  

 
3. Begin waar de energie en ervaring en talent zit: niet elke mede-

werker in een KCC is goed in alle dienstverleningskanalen; elk 
kanaal heeft specifieke eigenschappen die om andere vaardighe-
den vragen. Begin met die collega’s die het leuk vinden en affini-
teit hebben met online media; zij zien het als een uitdaging en 
vaak ook als erg leuk werk: ‘je bent wat vrijer om om het klantcon-
tact heen te bewegen’. Maar laat ook tegelijkertijd iemand met 
weerstand tegen het nieuwe meedraaien, zodat je ook de andere 
collega’s kunt overtuigen en dat het wel meevalt. 

 
4. Begin klein: begin eerst kleinschalig en groei dan langzaam door: 

a. begin bijvoorbeeld eerst met WhatsApp in plaats van gelijk 
met alle sociale media; WhatsApp biedt 1-op-1 contact, net als 
dat de medewerker aan de telefoon gewend is; pas daarna kun 
je met een klein stapje extra ook de andere online media kana-
len toevoegen; 

b. begin eerst alleen bij de berichten waarin je genoemd wordt 
(mentions) met daarin vragen die ze ook aan de telefoon kre-
gen; bied pas daarna de brede stroom aan berichten aan waar-
in dan ook meer ruis en meer signalen zitten; 

c. je zou zelfs vanuit Communicatie eerst de klantvragen kun-
nen filteren en doorzetten naar het KCC. 

 
5. Train op vorm én proces: de collega's van het KCC hebben vaak 

drie stappen tegelijkertijd te zetten: de stap naar sociale media, de 
werkwijze van online media als dienstverleningskanaal en het on-
dersteunende gereedschap (de tool); de toolvaardigheid is de 
minst grote stap, dat is prima te leren en te oefenen binnen een 
training van de werkwijze; de training van sociale media vaardig-
heden wordt vervolgens apart gegeven. 

 
6. Begeleid bij de start, dat geeft een zachte landing; denk aan de 

volgende acties: 
a. zet tijdelijk een workflow in waarbij een antwoord op een 

vraag eerst ter controle of zelfs accordering wordt voorgelegd 
aan een collega die er vaardiger mee is; 

b. ga er in het begin naast zitten: zodra het KCC ‘live’ gaat, is het 
voor de collega’s fijn om er de eerste keer bij te blijven; let op, 
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er werken meerdere collega’s die volgens een rooster werken, 
dus met een ochtendje red je het niet; 

c. kijk aan de achterkant even mee en stuur bij: het mooie aan 
online media en de tools is dat de hele werkwijze herleidbaar 
en volgbaar is; 

d. zet een leercirkel in: markeer berichten die spannend waren 
of waar het op vorm handiger kan; leg deze voorbeelden re-
gelmatig voor aan de betrokken collega’s in een groepsge-
sprek; binnen enkele weken ontstaat het DNA van jouw KCC 
en zijn dit soort sessies niet meer nodig. 

 
7. Evalueer en pak door: het is een pilot, daarna wil je webcare vaak 

structureel beleggen; pak terug op de doelen van de pilot en pak 
daarna door: 
a. verbreden van enkele naar alle collega’s; 
b. meer online media dan alleen WhatsApp, als daarmee was be-

gonnen; 
c. algemenere werkstromen dan de mentions alleen: niet alleen 

de berichten waar ze ‘tegen de gemeente praten’, maar ook de 
berichten waar ze ‘over de gemeente praten’; 

d. specifieke werkstromen: vervolgens zijn specifieke werkstro-
men aan te bieden zoals alle berichten die over belastingen 
gaan gedurende de jaarlijkse beschikkingsronde. 

 

Online media monitor ondersteunt afhandelen online klantcontact 
De online media monitor helpt om de overdracht van webcare eerst 
laagdrempelig, maar daarna zeer krachtig te ondersteunen. De web-
caremodule helpt om eerste-, tweede- en derdelijns klantcontactaf-
handeling te ondersteunen, om berichten te markeren, bijvoorbeeld 
voor een gesprek over de vorm en om grotere of juist kleinere werk-
stromen aan te bieden.  Bovendien bieden dit soort tools uitgebreide 
rapportages op maat op de prestaties. Denk aan het aantal afgehan-
delde berichten per collega of een rapportage op de servicenormen. 
 
De ontwikkeling is dat deze functies integreren met het klantcon-
tactsysteem (KCS) dat het KCC gebruikt bij het afhandelen en regi-
streren van klantcontact. Er is dan een scherm waarin alle klantcon-
tacten over alle kanalen gecontroleerd zijn af te handelen. 

 
Het voordeel van het onderbrengen van webcare bij het KCC is dat het 
KCC zich goed voorbereidt op de komst van de realtime interactieve 
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kanalen zoals gesprekken met de communities en chat. De werkwijze 
is dan immers dezelfde als bij webcare! 
 
Het webteam tussen KCC en Communicatie? 
Er is een hele reeks activiteiten, taken, rollen en kanalen waarbij je je 
kunt afvragen waar die handig zijn te organiseren: bij het team Com-
municatie, bij het KCC, in een webteam of in een newsroom? In de 
praktijk komen alle smaken voor. We verwachten dat het helpt om 
deze taken eens onder elkaar te zetten. Daarbij geven we de overwe-
gingen om zelf een keus te kunnen maken. 
 
Het gaat om de volgende reeks activiteiten, taken, rollen en kanalen: 
 
1. dienstverleningskanalen, zoals de website en sociale media; 
2. communicatiekanalen, zoals de website en sociale media; 
3. contentbeheer voor zowel de website als de kennisbank die in het 

KCC wordt gebruikt; 
4. afhandelen van klantcontact; 
5. conversaties; 
6. besturing van klantcontact; 
7. content creatie; 
8. online campagnes en andere vormen van delen; 
9. communitymanagement; 
10. belevingsanalyse en data-analyse; 
11. crowdsourcing; 
12. co-creatie; 
13. verbindingsofficier; 
14. programmamanagement ‘van-buiten-naar-binnen’; 
15. kanaalregisseur; 
16. kanaalsturing; 
17. doorontwikkeling van de online kanalen. 
 
Hoe deze taken handig te organiseren zijn, hangt sterk af van de con-
text in de organisatie. Bijvoorbeeld of het KCC en het team Communi-
catie al dan niet binnen een afdeling of onder een directeur vallen. Of 
dat er een natuurlijk momentum is met een reorganisatie, een senior 
of teamleider die vertrekt of dat de waan van de dag het nog niet toe-
laat om taken op te nemen of om te leggen.  
 
In de praktijk komen we de volgende clusters van taken tegen (of ver-
wachten we tegen te komen). De bijbehorende opsomming van voor-
delen en nadelen per cluster is louter als opstap bedoeld. 
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cluster voordelen nadelen 

alle kanalen in een 
hand: breng alle 
dienstverlenings-, 
communicatie- en in-
teractiekanalen en de 
sturing en regie daarop 
in een organisatieon-
derdeel 

 kanaalsturing over 
de kanalen heen is 
makkelijker 

 rapportages over de 
kanalen heen is 
makkelijker 

 het zijn ook allemaal 
aparte disciplines en 
aparte vakgebieden; 
je kunt niet overal 
verstand van hebben 

alle interactie in een 
hand: webcare, com-
munities, klantcontact, 
conversaties 

 continuïteit in de 
klantbeleving zowel 
in de tijd als over de 
kanalen 

 lastig uitvoerbaar 
door online en offline 
component van 
communities, klant-
contact en conversa-
ties 

alle content en online 
activiteiten in een hand 

 een lijn voor website, 
kennisbank en con-
tent naar de vakaf-
delingen 

 bundelen van speci-
alismen waarmee 
snelheid, kracht en 
effecitiviteit in publi-
ceren en interactie 
toeneemt 

 - 

alle online activiteiten 
in een hand: online 
kanalen, online cam-
pagnes, online media, 
contentbeheer 

 onderstreept ‘digital-
first’ 

 content, online en 
communities zijn lo-
gisch om te bunde-
len, maar de per-
soonlijke internetpa-
gina, de website en 
e-formulieren als on-
line voorkant van 
processen zijn van 
een andere orde 

alle ‘samen-met-de-
stad’-activiteiten in een 
hand: communities, 
crowdsourcing, co-
creatie, luisteren en 
aansluiten op wat 
speelt, online campag-
nes 

 zeer krachtig om 
snel schakelend sa-
men te werken met 
groepen inwoners 

 veel kans om snel te 
leren waardoor het 
snel beter en makke-
lijker gaat 

 analyses bij het 
luisteren, online 
campagnes en sa-
menwerken zijn acti-
viteiten van verschil-
lende ordes die wel-
licht lastig kansrijk 
samen zijn te orga-
niseren 
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alle ‘van-buiten-naar-
binnen’- activiteiten in 
een hand: 
content, luisteren en 
analyses, organisatie 
op sleeptouw nemen, 
verbindingsofficier, 
delen van inzichten 

 in de samenhang is 
langs de dagelijkse 
praktijk de organisa-
tie snel bewust te 
maken van ‘van-
buiten-naar-binnen’: 
veel kansen voor 
synergie! 

 analyses maken en 
veranderen zijn acti-
viteiten van een vol-
strekt andere orde; 
wellicht is dit lastig 
kansrijk te organise-
ren 

alle ontwikkelactivitei-
ten in een hand: pro-
grammamanagement, 
verbindingsofficier, 
doorontwikkeling van 
kanalen 

 de organisatie is 
precies ook in die 
samenhang de vol-
gende stappen aan 
het zetten: veel kan-
sen voor synergie! 

 gedrag en techniek 
+ proces lopen door 
elkaar heen, maar 
zijn projecten van 
een volstrekt andere 
opgave; wellicht is 
dit lastig kansrijk te 
organiseren 

alle leur-en-sleur-
activiteiten in een hand: 
programmamanage-
ment, verbindingsoffi-
cier, contentbeheer 

 het is een mooi 
cluster aan taken 
met dezelfde opgave 
bij de vakafdelingen: 
veel kansen voor 
synergie! 

 het zijn allemaal 
aspecten van de-
zelfde gedragsver-
andering rond ‘van-
buiten-naar-binnen’ 

 mooie kans om ook 
gelijk een slag te 
maken met het be-
reikbaar zijn van col-
lega’s , dat ze de te-
lefoon opnemen of 
doorschakelen, dat 
ze terugbellen, dat 
ze de termijnen van 
brieven nakomen 

 -  

 
Daarmee is de vraag nog niet beantwoord of het webteam nu bij het 
KCC of bij het team Communicatie moet komen. Wij denken dat we 
toe zijn aan een afdeling Klantcontact & Interactie! 
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Afdeling Klantcontact & Interactie? 
Inmiddels zijn er enkele gemeenten in Nederland die het team Com-
municatie hebben ‘wegbezuinigd’. Zo zei burgemeester Rika Pot in 
Binnenlands Bestuur in september 2015: ‘Geen afdeling Communica-
tie betekent natuurlijk niet dat er niet gecommuniceerd wordt. Het 
gaat niet zozeer om de vorm – doe je het vanuit een afdeling? – maar 
om de inhoud. Wij communiceren zelfs erg intensief met onze inwo-
ners. We hebben alleen geen vrijgestelde mensen voor communicatie, 
maar hebben het flexibeler ingericht.’ 
 
Wij denken dat dé afdeling Communicatie over vijf jaar niet meer zal 
bestaan. Want in de huidige vorm en met de huidige taken alleen ko-
men we te kort. 
 
Tussen 2012 en 2015 onderzochten Marije van den Berg en Renata 
Verloop de impact van online en sociale media op het communicatie-
vak onder de noemer ‘De nieuwe communicatieprofessional #dncp’. 
Ook Betteke van Ruler is al jaren een belangrijke pleitbezorger van het 
vak dat aan het veranderen is. Zij introduceerde termen als ‘reflectieve 
communicatiescrum’ en ‘agile werken’ en riep Communicatieteams 
in 2012 al op om het traditionele communicatieplan in de kast te leg-
gen. 
 
Een aantal uitdagingen die Marije en Renata in 2013 al zagen voor de 
communicatiefunctie: 
 
 we moeten van een lineaire naar een flexibele aanpak; 
 daarbij is een interdisciplinaire samenwerking vereist; 
 maar ook een open houding en cultuur; 
 en realtime communicatie wringt met de hiërarchisch georgani-

seerde (langzame) bureaucratische organisatie. 
 
Het team Communicatie is niet meer alleen het team van de persbe-
richten, of berichten op intranet en de website. Het team moet veel 
meer kunnen dan dat. Communicatie is fluïde geworden. Vierentwin-
tig uur per dag. En dat vraagt om een agile benadering. Er moet snel 
geleverd kunnen worden. En dat is een vak (apart). 
 
Communicatie is bovendien niet meer intern en extern. Het is overal. 
Netwerken zijn namelijk overal. Ambtenaren hebben netwerken bin-
nen en ook buiten. Vaak zelfs betere netwerken buiten dan binnen! 
Hoe zorg je ervoor dat deze netwerken voor de organisatie gaan wer-
ken? Dat ze elkaar gaan versterken? Nieuws van gister is vandaag oud. 
Hoe zorg je er nu voor dat jouw nieuws, dat misschien iets minder hip 
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is en dus minder snel viraal gaat toch bovenaan komt te staan en be-
keken wordt. Dat mensen gaan reageren als je dat wilt? 
 
Marije en Renata Verloop kwamen vijf jaar geleden al tot de conclusie 
dat er eigenlijk te veel van een communicatiemedewerker verwacht 
mag worden tegenwoordig. Toch zien we een aantal functies nog niet 
(voldoende) terugkomen in de dagelijkse praktijk. Er is een kleine 
groep mensen die nieuwe dingen probeert, maar tegelijkertijd is er 
een – in onze ogen te grote – groep die nog steeds op een ouderwetse 
manier probeert communicatie te ‘maken’. Als je kijkt naar het gros 
van de vacatures op het gebied van communicatie, dan komen organi-
saties ook vaak niet verder dan ‘moet met online media om kunnen 
gaan’. Of ligt het dan vooral aan de aansturing van de afdelingen? 
 

Tien onmisbare functies binnen Communicatie 
Wij zien tien (nieuwe) functies/taken die binnen het team Commu-
nicatie onmisbaar zijn: 
 
1. Strategie 
Het klinkt plat en eenvoudig, maar goede communicatie wordt 
steeds strategischer. Langetermijnplannen maken kan eigenlijk niet 
meer, maar je moet met elkaar toch weten waar je in grote lijnen 
naar toe wilt. In de dagelijkse hectiek vasthouden aan deze lijn, 
vraagt om een groot strategisch vermogen. Continu je eigen bood-
schap kunnen herhalen, continu strategisch kiezen wanneer je er-
gens wel en wanneer je ergens niet op reageert. De communicatie-
adviseur anno 2017 is een topstrateeg! 
 
2. Content  
Goede, gebruiksvriendelijke, content kunnen produceren. Intern 
deze content kunnen afstemmen. Zorgen dat je content gelezen 
wordt. Dat is nogal wat! Maar laten we eerlijk zijn, we weten inmid-
dels toch wel dat een tweet niet op Facebook geplaatst moet worden. 
Dat Instagram een ander kanaal is dan de website. En dat goede 
content maken dus echt een vak apart is geworden. 
 
3. Online marketing  
Al vele mensen voor ons, maar ook wijzelf, pleiten al langer voor 
iets meer marketinggedachte binnen de overheid. Nee, we hoeven 
niks te verkopen, maar verstand hebben van online marketing bete-
kent veel meer dan dat. Een goede marketeer heeft namelijk kennis 
van SEO (Search Engine Optimalisation) en SEA (Search Engine 
Advertising) en social advertising! Zodat die mooie content die je 
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elke dag maakt ook gevonden wordt. Maar je moet ook kennis van e-
mailmarketing, mobile marketing, conversation management en e-
participatie hebben in dit vakgebied. 
 
4. Reputatie en imago 
Feitelijk is dit geen nieuwe taak van het team Communicatie na-
tuurlijk, maar nu langzaamaan iedereen dagelijks aan het commu-
niceren is binnen de organisatie, wordt hij wel steeds belangrijker: 
het beschermen van de reputatie en het imago van de organisatie. 
Een belangrijke rol voor het team Communicatie kan daarin zijn het 
monitoren van de tevredenheid van de inwoners. Renata Verloop 
schreef in 2012 al in haar hoofdstuk in Sociaal kapitaal, dat “veel 
meer communicatieprofessionals zich zouden moeten gaan specia-
liseren in online klantcontact. Een tevreden klant is ongelooflijk 
belangrijk voor je online reputatie en geloof me: dat kan bestuur-
ders wel degelijk iets schelen.” 
 
5. Community denken 
De wereld bestaat steeds meer uit grote en kleine communities. 
Iedereen is wel onderdeel van een aantal groepen. Je bent lid van 
een club, je hebt een vriendengroep en je hebt ook nog te maken 
met een straat of buurt waarin je actief bent. Communities zijn 
zowel intern als extern georiënteerd. Als team Communicatie ken je 
de communities die er zijn en kun je ze met elkaar verbinden. Wees 
de centrale schakel in het grote netwerk! Dat betekent dat jij alles 
weet, met elkaar kunt verbinden en kunt delen. 
 
6. Filter 
In een wereld waar zoveel informatie is, kan jij de (voor de organisa-
tie) belangrijke informatie filteren en aan de juiste personen door-
geven. Burgemeester, wethouders, ambtenaren EN INWONERS 
profiteren van jouw kennis! Online monitoren en – vooral – goede 
zoekopdrachten maken moet een tweede natuur worden. 
7: Actueel. Je hoeft niet met elke hype mee, maar je moet er wel van 
op de hoogte zijn. Jongeren gebruiken Snapchat? Jij weet hoe het 
werkt en op het moment dat er strategisch Snapchat ingezet moet 
worden, dan kun je dat! Uiteraard hou je daarom ook alles bij, want 
voor je het weet is er weer een ander platform dat mogelijk interes-
sant is. 
 
8. Creatieve benadering 
On- en offline scoren vraagt om een creatieve benadering. Niet al-
leen goede content maken is een vak apart, maar daarin ook creatief 
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kunnen zijn, is heel lastig. Welke humor werkt wel, welke niet. 
Wanneer haak je in op een actuele gebeurtenis, of nog mooier: 
wanneer creëer jij zelf de volgende Ice bucket challenge? Wees crea-
tief! 
 
9. Agile 
Agile werken (met scrum als meest gebruikte werkvorm), begint 
binnen een aantal gemeenten voet aan de grond te krijgen. Scrum-
men is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Waarbij je 
afscheid neemt van het traditionele blauwdruk denken. Het betreft 
een manier van werken die voor allerlei soorten veranderingen en 
projecten toepasbaar is. Aan de hand van sprints (korte cycli: itera-
ties) blijft men kort op de bal zitten. Proeftuinen of pilots van elke 
volgende sprint zijn essentieel. Om met elkaar te kijken of we op de 
goede weg zijn. Op basis van inzichten uit de praktijk van alledag 
zet men dan de volgende stap/sprint. Waarbij feedback van gebrui-
ker, klant, opdrachtgever essentieel is. Om zo direct tot aanpassin-
gen te kunnen komen. 
 
10. Accountable 
Net als agile en scrum is accountability sinds 2016 een buzzwoord. 
Feitelijk zou het ook niet nieuw moeten zijn, maar het is wel een 
gegeven dat in veel gemeenten niet duidelijk is wat het team Com-
municatie nu daadwerkelijk toevoegt in het proces of aan het eind-
resultaat. Dat is soms ook lastig te duiden. Maar anno 2017 moeten 
we in staat zijn om te laten zien wat ons werk oplevert! Werk aan je 
accountability. 

 
Wij verwachten dat het erg goed gaat werken om klantcontact & inter-
actie én de ontwikkelopgave in een hand te beleggen. Daarmee komt 
de aansturing op de kanalen en het gebruik daarvan samen, komt er 
versnelling in het beter afhandelen van klantcontact, worden de kana-
len ‘van-buiten-naar-binnen’ geoptimaliseerd (hardlopers en de ergste 
pijn eerst, bij welk kanaal dan ook), realiseren we de eenduidige 
klantbeleving over de kanalen heen, is de samenhang tussen content, 
kanalen, communities, co-creatie en crowdsourcing geborgd en ma-
ken we een vuist naar de vakafdeling om die communicatiever en 
meer dienstverlenend te maken. Welkom in de wereld van de afdeling 
Klantcontact & Interactie! 
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De newsroom als tussenstap?  
Gemeenten hebben de beweging naar een afdeling Klantcontact & 
Interactie al ingezet. Ze bundelen bestaande en nieuwe taken in een 
zogeheten ‘newsroom’. De vorm en waarde van deze newsroom ver-
schilt: van vier bureaus tegen elkaar bij het team Communicatie, tot 
een geïntegreerde afdeling van Communicatie en Dienstverlening. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sinds begin 2015 al een 
newsroom. Deze is destijds ontstaan uit de ambitie om continu te 
laten zien wat het ministerie doet, waarom ze dat doen en wat het 
oplevert voor Nederland.  

 
Figuur 33. In de Nieuwskamer van de gemeente Almere wordt klantcontact en interactie 
steeds beter geïntegreerd. 
 
De newsroom is in onze ogen het toekomstige zenuwcentrum van het 
beantwoorden en het opvangen van eerstelijns signalen uit de ge-
meente. Het is de ideale frontoffice van de overheid. Hier komen alle 
berichten, signalen en boodschappen van de inwoner binnen. Deze 
newsroom duidt en interpreteert ze. Het KCC beantwoordt de een-
voudige vragen en zet complexe vragen door in de organisatie. Een 
communicatiemedewerker kijkt strategisch mee naar lastige vragen en 
denkt na over de reactie daarop. Een woordvoerder kijkt namens het 
college mee naar de reacties op politieke vragen. Vanuit het klantper-
spectief is het daarnaast belangrijk dat er een contentspecialist en een 
data-analist aan het team worden toegevoegd. De contentspecialist kan 
immers, samen met de communicatieadviseur, nadenken over de 
content die gemaakt moet worden en de data-analist kan onderzoeken 
of er in de berichtgeving specifieke kenmerken zijn te vinden. Op deze 
manier kan de newsroom optimaal functioneren, in tijden van rust en 
in tijden van crisis. 
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Tien functies van de newsroom 
 
1. Webcare 
De eerste functie is uiteraard die van webcare. Iemand – waarschijn-
lijk van het KCC – die eerstelijns vragen die binnenkomen, kan 
beantwoorden. Overigens niet alleen online vragen, maar tevens de 
eerstelijns vragen via e-mail en telefoon. Alleen dan kan er namelijk 
een totaaloverzicht zijn van de vragen die binnenkomen en kan er 
optimaal ingespeeld worden op een vraag die (mogelijk via verschil-
lende kanalen) op een gegeven moment meerdere keren gesteld 
wordt. 
  
2. Communicatie 
De tweede functie is die van communicatie. Communicatie heeft de 
taak om, waar nodig, strategische antwoorden te formuleren op 
lastigere vragen en om daarnaast ook strategisch na te denken over 
de lange termijn van de communicatie. 
  
3. Data-analist 
Met de huidige webcaretools kunnen ook goede analyses gemaakt 
worden. Daar heb je in onze ogen wel specifieke kennis voor nodig. 
Een goede zoekopdracht is immers niet eenvoudig gemaakt. Daar-
naast is het vervolgens analyseren van de data die je uit de zoekop-
dracht krijgt, ook nog een vak apart. Analyses kunnen op verschil-
lende niveaus gemaakt worden: wat speelt er binnen je gemeente? 
Wat speelt er op een specifiek domein? Wat speelt er op een porte-
feuille van een wethouder? De functie van data-analist zorgt er voor 
dat er binnen de newsroom op deze vragen een antwoord gegeven 
kan worden. 
  
4. Woordvoerder 
De functie van woordvoerder is ook belangrijk binnen de news-
room. Het is immers goed om eventuele vragen of opmerkingen 
over het werk van de burgemeester of wethouder goed in de gaten te 
houden. Ligt een wethouder onder vuur? Of wil je juist niet dat een 
wethouder onder vuur komt te liggen? De woordvoerder zorgt er-
voor dat er, samen met de andere functies, goed gecommuniceerd 
wordt! 
  
5. Journalist 
Binnen een newsroom wordt niet alleen geluisterd, maar ook con-
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tent geproduceerd. Dat moet wel goede content zijn. Een journalist 
heeft als specialiteit het schrijven van teksten. De journalist kan 
bijvoorbeeld publieksvriendelijke versies schrijven van belangrijk 
nieuw beleid, kan interviews houden en wellicht ook blogs produce-
ren voor burgemeester en wethouders. 
  
6. Contentspecialist 
Waar de journalist de teksten schrijft, is de contentspecialist weer 
gespecialiseerd in het produceren van content voor verschillende 
platformen. De content die de journalist maakt, moet vertaald wor-
den naar de verschillende platformen. In overleg met de journalist 
wordt op deze manier elk bericht uniek. De contentspecialist zorgt 
er daarnaast voor dat alle berichten van goede kwaliteit zijn. Kwali-
teit doet namelijk iets met je effectiviteit. En kwaliteit staat bij veel 
gemeenten nog niet heel hoog op de agenda. Richt als contentspe-
cialist je eigen CSI-team op: een Content Strategy en Innovation 
team! En zorg daarbinnen dat je met elkaar de beste content kunt 
produceren. 
 
7. Afdelingsspecialist 
Elke afdeling wil natuurlijk haar content kwijt via de gemeentelijke 
kanalen. Dankzij de journalist en de contentspecialist kan de afde-
lingsspecialist ervoor zorgen dat de juiste content op een goede 
manier naar buiten wordt gebracht. Ook is deze functie handig om 
snel inhoudelijke vragen te kunnen beantwoorden. 
  
8. Raadsspecialist 
Ook de griffie heeft een functie binnen de newsroom. Er kunnen 
immers ook vragen komen over de politiek. Daarnaast kunnen sig-
nalen uit de gemeente op deze manier sneller aan de raad worden 
doorgegeven. Als vertegenwoordigers van de gemeente, is het voor 
hen immers belangrijk om te weten wat er in de stad speelt, zodat 
ze daar – indien nodig – schriftelijke vragen over kunnen stellen aan 
het college danwel iets kunnen agenderen in de gemeenteraad. 
  
9. Crisismanager 
Bij het woord crisis denken mensen wellicht gelijk aan grote onge-
lukken of branden. Feitelijk zou je elke klacht van een inwoner 
kunnen opvatten als een (kleine) crisis, al zal daar misschien niet 
direct een crisismanager voor nodig zijn. Maar in veel gemeenten 
worden kleine ongelukken op straat ook vaak online gemeld. Stel 
nou dat er in een week vijf kleine ongelukken op dezelfde plaats 
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voorkomen, dan wil de gemeente waarschijnlijk inwoners waar-
schuwen dat dat een gevaarlijke plek is en tegelijkertijd laten weten 
dat ze gaat onderzoeken waarom er juist op die plek zoveel onge-
lukken zijn. Een crisismanager kan daar met zijn of haar ervaring 
op letten en de juiste toon kiezen. 
  
10. Overkoepelend informatiemanager 
De overkoepelend informatiemanager zorgt ervoor dat er balans is 
tussen alle informatie die verspreid wordt, reacties die worden ge-
geven en signalen die worden opgevangen. Wordt er een straatfeest 
gegeven op hetzelfde moment dat er groot onderhoud start in die 
straat? De informatiemanager zorgt ervoor dat dit niet gebeurt! Wil 
de gemeente op een avond twee belangrijke informatiebijeenkom-
sten organiseren? De informatiemanager gaat met de organisatoren 
in gesprek om dit te voorkomen. 

 
En hoe doe je dat bij kleine organisaties? 
Kleine organisaties hebben niet de capaciteit om al deze ontwikkelin-
gen te volgen, laat staan om dit soort nieuwe taken te organiseren. 
Hoe kun je dan toch op kleinere schaal stappen zetten? We herkennen 
hierin dezelfde vraag als bij de komst van websites eind jaren negen-
tig, de implementatie van Antwoord© of het KCC, of de invoering van 
het zaakgericht werken. Het hoopvolle inzicht is dat zo goed als alle 
gemeenten een website hebben, de dienstverlening verbeteren, al dan 
niet in de vorm van een KCC, en de informatiehuishouding verbete-
ren, al dan niet met de naam zaakgericht werken. En ook zagen we al 
dat alle gemeenten een Twitteraccount hebben, de meeste een Face-
bookaccount hebben en zowel grote als kleine gemeenten met online 
media monitoring aan de slag gaan. Wij concluderen daaruit dat de 
beweging al in volle gang is. Al zullen er organisaties zijn die deze lijn 
pas later oppakken. En dat zijn zowel kleine als grote organisaties! 
 
Is de opgave dan wel echt anders? Wij denken dat iedereen voor de-
zelfde opgave staat. De ambities zullen wel verschillen. Net als de rou-
te. 
 
Iedere gemeente die eigen kanalen opent en beheert, kan wat leren 
van de aanpak rond verbetering van de dienstverlening ten tijde van 
Antwoord©.  
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Organisaties komen in beweging door: 
 
1. opdracht: het bestuur of het management vraagt om betere 

dienstverlening, meer ‘van-buiten-naar-binnen’ of meer ‘in de 
dorpen en kernen’; 

2. ambitie: het team Communicatie, het wijkteam of het KCC zijn 
toe aan een herijking van hun visie en nemen dan actuele ontwik-
kelingen en trends als vertrekpunt;  

3. momentum: een ambtelijke fusie, een nieuw gemeentehuis of de 
verbouwing daarvan, invoering van het nieuwe werken of invoe-
ring van zaakgericht werken; ook de Omgevingswet kan een pri-
ma aanleiding zijn. 

Al deze aanleidingen geven het moment om nieuwe taken in te we-
ven, nieuwe budgetten te regelen (of herverdelen) en keuzes te maken 
over hoe dat te organiseren. 
 
Wellicht is het samenbrengen van de verschillende functies in een 
afdeling juist voor een kleine organisatie wel een uitkomst. Door een 
afdeling Klantcontact & Interactie te vormen, zijn de vele kleine taken 
handig samen te clusteren. Het is dan de vraag of specialismen in 
huis of juist extern zijn te organiseren. Schaalvergroting door bijvoor-
beeld een ambtelijke fusie biedt daarvoor uitkomst. 
 
We gaan goede voorbeelden verzamelen van hoe kleine organisaties 
invulling geven aan deze ambities. 
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22. Succesvolle kanaalstrategie 
Met de komst van internet, sociale media en apps is het aantal kanalen 
waarmee inwoners contact zoeken en hebben met overheden groter 
geworden. De kwaliteit van dienstverlening over de kanalen kan ver-
schillen. Net als de kosten. Zo is een balie vrij duur vanwege het een-
op-een-contact, maar kan de dienstverlening wel persoonlijk en kwali-
tatief hoogstaand zijn. Elektronische diensten kunnen goedkoper zijn, 
maar sluiten niet altijd aan op de klantvraag. En dan mogen we de 
ontwikkelkosten vaak niet meerekenen, want dan zal het wel heel 
duur worden per klantcontact of product. En een online campagne 
heeft danwel goedkoop een goed bereik, maar met het huis-aan-huis-
blad bereik je nog steeds meer inwoners. 
 
Welke kanalen moet je als gemeente waarvoor inzetten? En hoe stimu-
leer je vervolgens het gebruik van de kanalen? En hoe verhoog je de 
vindbaarheid van je producten, diensten en informatie? 
 

Contentstrategie is geen kanaalstrategie 
Veel overheden worstelen met contentstrategieën. Vaak wordt er 
vooral gekeken naar kanaalkeuze, oftewel: ‘welke kanalen zijn inte-
ressant voor ons en gaan we dus inzetten?’ En daarover zou het net 
niet moeten gaan. Het gaat immers over de content die je wilt ver-
spreiden. Het kanaal is van secundair belang. En misschien wel 
tertiair. Immers: je hebt een boodschap (content), kijkt vervolgens 
bij wie je die wilt laten landen (doelgroep) en dan pas naar welk 
kanaal daar het beste bij past. Daarbinnen maak je dan de keuze, 
bijvoorbeeld een krantenpagina die nog steeds heel goed werkt om 
ouderen te bereiken, Facebook om een breed publiek te bereiken en 
Instagram of Snapchat om de jeugd te bereiken. Vervolgens moet je 
daar dan wel je content weer op aanpassen.  

 
Balanceren tussen voorkomen van klantcontact, vrij kiezen 
en sturen 
In hoofdstuk 5 schetsten we de 22 gangbare kanalen en hun kenmer-
ken. Inwoners vinden het niet erg als contact met de gemeente is te 
voorkomen. Bijvoorbeeld door deregulering, slimme toepassingen of 
door hergebruik van gegevens. Als de inwoners dan toch contact moet 
hebben met de gemeente, dan vertelde hoofdstuk 6 dat de inwoner 
soms snel, makkelijk, digitaal en online zaken wil regelen. De website, 
sociale media, chat en mail zijn logische kanalen.  
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Soms wil de inwoners juist met veel aandacht in een persoonlijk ge-
sprek zijn vraag bespreken. Hier zijn spreekkamers en de balie nog 
nodig. Met het beroep op zelfredzaamheid, de intentie om dichtbij en 
de ambitie om persoonlijk te zijn, zijn de keukentafel of het buurthuis 
zeer belangrijk. Door wettelijke kaders blijven brieven voorlopig be-
staan en zal het fysieke bezoek aan de balie ook nog blijven bestaan. 
Denk aan de identiteitscontrole waar de gemeente de poortwachters-
functie heeft voor de toegang tot vele regelingen die Nederland heeft 
te bieden. Blockchain, wetswijzigingen en een krachtige DigiD die ook 
mobiel te gebruiken is, gaan hier stevig impact hebben en fysiek con-
tact minder relevant maken. Videoverbindingen maken het contact 
wel makkelijker. 
 
De website wordt steeds meer gebruikt en er worden ook steeds meer 
diensten online aangevraagd. Wij verwachten dat als de gemeente de 
persoonlijke internet pagina of variant daarop doorontwikkelt, dat dat 
door de relevantie wel eens het belangrijkste kanaal kan gaan worden. 
Tot nu toe is het patroon dat ondanks alle investeringen in online 
dienstverlening het aantal telefoontjes niet afneemt. Uitzonderingen 
daargelaten. En welk kanaal de gemeente ook aanbiedt, ze worden 
allemaal gebruikt. Voor klantcontact zijn alle kanalen nog relevant. 
 
Voor interactie zijn naast persoonlijke groepsgesprekken, de online 
media ideaal. Uiteraard de sociale media, maar ook eigen platformen 
of die van derden. Voor publiceren zijn de online media effectief en 
goedkoop. Denk aan de sociale media, Google en websites, apps en 
games van anderen. En natuurlijk ook de eigen site en apps. Klassieke 
media als het huis-aan-huis-blad, de bewonersbrief, abri’s, de wagens 
van de buitendienst of de lokale omroep blijven relevant (en soms 
verplicht) voor publiekscampagnes die het karakter moeten hebben 
van consumentenreclame. Dus ook voor interactie en publiceren heb-
ben gemeenten de kanalen en middelen prima in beeld. En natuurlijk 
zijn er kanalen die voor speciale doelgroepen handiger zijn. 
 
De vraag om een kanaalstrategie is dus spannender dan het antwoord. 
Het antwoord is kortweg alles met af en toe een doelgroepspecifiek 
accent. 
 
Succesvolle strategie voor kanaalsturing  
Overheden willen actief sturen op welk kanaal de inwoner gebruikt. 
Bijvoorbeeld door te stimuleren dat de afhandeling van een bepaalde 
type vraag bij voorkeur via een bepaald kanaal plaatsvindt. Kanaalstu-
ring dus. Denk aan in een brief vermelden dat meer informatie via 
internet te verkrijgen is, aan de telefoon op een bandje verwijzen naar 
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de website, aan de balie uitleggen dat de inwoner in de toekomst voor 
dezelfde klantvraag ook op de website terecht kan en via algemene 
promotiemiddelen zoals abri's of folders mensen bewust maken van 
de voordelen van het online kanaal. Veel voorkomende doelen van 
kanaalsturing zijn het verbeteren van de dienstverlening, het verhogen 
van de efficiëntie en het stimuleren van selfservice, want dat zou mak-
kelijker zijn voor de inwoner en goedkoper voor de gemeente. 
 
We zijn eerder zeer kritisch geweest op de huidige uitvoering van 
kanaalsturing. Het is wat ons betreft dus meer een marketingvraag-
stuk. Daar online het belangrijkste kanaal is en steeds belangrijker 
wordt, verzamelden wij tien tips voor het stimuleren van het gebruik 
van de online mogelijkheden die de gemeente biedt (met dank aan: 
http://optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl/). 
  

Tien tips voor meer gebruik van online dienstverlening en interactie 
  
1. begin met inventariseren 
Voordat je aan de slag gaat met een online route, is het goed om 
eerst een inventarisatie te maken van het gebruik per kanaal, liefst 
per dienst en product. Houd de diensten en producten een voor een 
tegen het licht en stel jezelf de volgende vragen: 
  
1. Hoeveel mensen maken er gebruik van? 
2. Hoe zijn de aanvragen verdeeld over de aangeboden kanalen? 
3. Heeft een online kanaal wel zin voor de gebruiker? 
4. Is een online dienst in dit geval voor ons rendabel? 
5. Is deze dienst of dit product wel te vertalen in een online 

dienst? Of beter van niet? 
  
Als je op deze vragen antwoord hebt, dan kun je keuzes gaan ma-
ken. 
  
2. Kanaal afhankelijk van complexiteit 
Soms is het beter om in een traject per fase een verschillend kanaal 
aan te bieden. Dus je kan bijvoorbeeld eerst telefonisch contact ma-
ken of een huisbezoek afleggen, waarna je alsnog de aanvraag on-
line invult of laat invullen. Daarbij is het belangrijk om de online 
aanvraag niet aan te passen aan het meest complexe voorbeeld. 
Ontwikkel gewoon meerdere varianten en houd het zo simpel mo-
gelijk. 
 
 



216 
 

3. Laat weten dat online bestaat 
De voorkeur van de overheid is online, maar niet alles kan online 
geregeld worden. Het is belangrijk dat het voor iedereen helder is 
wat wel en wat niet online kan. Laat dit prominent via alle kanalen 
weten en geef daarbij aan wat de voorkeur heeft. Inwoners en be-
drijven weten vaak niet dat er een online alternatief bestaat, terwijl 
men wel bereid is om dat te gebruiken. Verwijs er daarom promi-
nent naar, op alle mogelijke manieren. Telkens weer, zowel online 
als analoog. En geef daarbij aan dat de online route je voorkeur 
heeft. 
  
4. Draag allemaal dezelfde boodschap uit 
Binnen een overheidsorganisatie worden er richting inwoners en 
bedrijven soms verschillende boodschappen verkondigd over de 
voorkeur voor kanalen. Formuleer daarom een heldere boodschap 
voor de collega's in je organisatie en zorg dat iedereen deze bood-
schap uitdraagt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is de beste route voor deze dienst, 
en die heeft onze voorkeur’. 
  
5. Maak online aantrekkelijker 
Zorg dat je het online kanaal aantrekkelijker maakt dan het analoge 
kanaal van post, telefoon en balie. Zorg dat je dienst perfect werkt 
en dat hij toegankelijk is voor een brede groep mensen. Het gebruik 
moet prettig zijn. Usability, taalgebruik, eenvoud, enzovoort: het 
moet allemaal kloppen. Als dat eenmaal zover is, communiceer dan 
regelmatig wat de voordelen van online zijn, en verleid inwoners en 
bedrijven om de online route te kiezen. Een aantal zaken waarin 
online kan uitblinken boven analoog: 
  
1. 24 uur per dag beschikbaar; 
2. Sneller, bijvoorbeeld door vooraf ingevulde informatie; 
3. Eenvoudiger, bijvoorbeeld door alleen relevante vragen te stel-

len; 
4. Goedkoper; 
5. Minder kans op fouten door automatische controle; 
6. Een formulier komt altijd aan bij de juiste instantie; 
7. Overzicht van alle aanvragen tonen op 1 webpagina. 
  
6. Bied hulp aan 
Niet iedereen is thuis in het gebruik van online diensten. De groot-
ste struikelblokken daarbij zijn het taalgebruik, de navigatie en de 
zoekfunctie van websites. Bied daarom hulp, zodat men zelf online 
de zaken kan regelen. Deze hulp kan telefonisch, maar je zou ook 
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een of meer computers kunnen plaatsen op het gemeentehuis met 
een medewerker die helpt en uitleg geeft. Zo kunnen inwoners en 
bedrijven die naar de balie komen meteen kennismaken met de 
online route. Kinderen, partners en mantelzorgers zijn soms ook in 
staat om hulp te bieden bij de online route. Stimuleer hen om hun 
familie of vrienden te helpen en bied de mogelijkheid tot machti-
ging aan. 
  
7. Gebruik sociaal bewijs 
Sociaal bewijs is een psychologisch mechanisme waarmee je men-
sen kan bewegen om de goede keuze te maken. Een eenvoudige zin 
als “Vandaag hebben 458 Amsterdammers online een vergunning 
aangevraagd” kan al een groot effect hebben. Voeg sociaal bewijs toe 
aan je website of nieuwsbrief en gebruik daarbij het liefst exacte 
getallen en authentieke voorbeelden. Zet deze mededeling vervol-
gens in een opvallend kadertje, zodat het opgemerkt wordt. 
  
8. Geef afdelingsoverstijgend mandaat 
Online dienstverlening overstijgt afzonderlijke afdelingen en loopt 
door de hele overheidsorganisatie heen. Zorg dat een persoon of een 
compact team van enthousiaste collega's een organisatiebreed man-
daat krijgt om de online dienstverlening binnen de overheidsinstel-
ling op te zetten en doorlopend veranderingen, uitbreidingen en 
verbeteringen door te voeren. 
  
9. Werk aan informatieveiligheid 
Online moet betrouwbaar en veilig zijn. Gebruikers maken zich 
soms zorgen over hun privacy, elektronische identiteiten, de bevei-
liging van systemen, of cybercrime. Leg de verantwoordelijkheid 
voor een veilig systeem niet bij de inwoner neer, bijvoorbeeld met 
disclaimers. Neem zelf je verantwoordelijkheid! Benoem de veilig-
heid en de maatregelen die je hebt genomen en communiceer hier-
over. Leg uit waarom je hebt gekozen voor een bepaald beveili-
gingsniveau. Verplicht het gebruik van DigiD waar dat nodig is. 
Creëer vertrouwen, inwoners willen zien dat er aan gewerkt wordt. 
Veiligheid wordt soms ook als argument gebruikt om iets wat niet 
kan te verdoezelen. Houd daar rekening mee. 
  
10. Meten is weten 
Als je eenmaal een online dienst aanbiedt, moet je blijven meten en 
verbeteren. Online dienstverlening is een voortdurend verbeterpro-
ces, op basis van feedback van gebruikers, usability-tests, klantme-
tingen, analyse en verder onderzoek. De prestaties moeten constant 
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worden gemonitord, de veiligheidsmaatregelen moeten altijd up-to-
date zijn, het houdt niet op. Dat betekent ook dat er altijd iemand 
paraat moet zijn. 

 
Zorg dat Google je vindt 
Uiteraard kan een kanaalstrategie alleen werken als je kanalen ook 
gevonden worden. Is je website wel vindbaar? En dat specifieke pro-
duct, staat dat bovenaan de zoekresultaten van zowel Google als je 
eigen website? Hoe vinden inwoners je op online platformen als Face-
book? Search Engine Optimization (SEO) is steeds belangrijker. Zoek 
maar op Google naar ‘SEO tips 2017’ en je krijgt ruim 60.000.000 
resultaten! Daarom een aantal aandachtspunten over SEO in dit 
hoofdstuk over kanaalstrategie. 
 
In Nederland is vooral Google een belangrijke speler op het gebied 
van zoekmachines. Het marktaandeel van Google als belangrijkste 
zoekmachine was in ons land in het derde kwartaal van 2016 als volgt 
(bron: PureIM): 
 
 desktop: 91%; 
 smartphone: 97%; 
 tablet: 98%! 
 
De Amerikaanse zoekgigant gebruikt meer dan 200 criteria om de 
zoekresultaten samen te stellen. Dit zogenaamde ‘algoritme’ verandert 
voortdurend. Wat vandaag werkt, is morgen misschien wel achter-
haald. “De gebruiker gaat voor, de rest volgt vanzelf”, sprak Kaspar 
Szymanski, voormalig Google Search Quality teamlid. En daarmee 
verwoordt hij mooi de gemene deler van alle SEO trends: hoe beter de 
gebruikerservaring, hoe hoger de ranking. 
 
SEO vergt daarom flinke inspanningen op contentcreatie, gebruiks-
vriendelijk design en betrouwbare, snelle en veilige technologie. SEO 
betekent kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en het schrijven van 
content die juist voor SEO werkt. En last, but not least: je website moet 
mobielvriendelijk zijn, want het aantal zoekopdrachten vanaf 
smartphones neemt nog altijd in rap tempo toe. En dat zal voorlopig 
nog wel zo blijven. 
 
Er voor zorgen dat jouw resultaten hoog in Google komen, is natuur-
lijk lastig. We verzamelden de volgende tips: 
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Tips om je content beter vindbaar te maken 
 
1. Zorg dat je basis op orde is. 
 Controleer hoe goed jouw website zich houdt aan de Google 

Richtlijnen voor Webmasters. 
 Gebruik je belangrijkste zoekterm in de URL (het webadres). 
 Gebruik je belangrijkste zoekterm in de titel. 
 Schrijf een uitnodigende ‘description metatag’ tekst. Deze toont 

Google namelijk vaak in de zoekresultaten onder de titel. Een 
uitnodigende tekst vergroot de doorklikratio en dat levert niet al-
leen meer bezoekers op, maar het is ook goed voor je ranking. 

 Gebruik je belangrijkste zoektermen in de eerste 100 woorden 
van je tekst. 

 Gebruik je belangrijkste zoektermen verder met mate en alleen 
waar het voor een mens logisch is. 

 Maak de inhoud van de pagina relevant, doelgericht en makke-
lijk te lezen. 

 Gebruik relevante externe links naar content van goede kwali-
teit. 

 Zorg voor hoogwaardige backlinks. Eventueel door dit werk uit 
te besteden aan een professionele linkbuilding partij. 

 Verwerk goed geoptimaliseerde afbeeldingen en video’s in je 
pagina’s. 

 Zorg voor een correcte spelling en grammatica. 
 Zorg ervoor dat de pagina mobielvriendelijk is. 
 Zorg ervoor dat de pagina snel is. 
 
2. Mobiel, mobiel, mobiel 
Is jouw website nog niet geschikt voor mobiele apparaten? Zorg er 
dan direct voor dat dit wel het geval is. Mobiel verkeer groeit name-
lijk enorm (tegenwoordig surfen er meer mensen op hun mobiel of 
tablet dan op de computer), en dus is het belangrijk dat jouw websi-
te toegankelijk is voor mobiele bezoekers. Dit doe je door je website 
responsive te maken; hiermee past de website zich aan naar het 
formaat van het apparaat waarop de website bezocht wordt. 
 
3. Maak epische content 
We beginnen in herhaling te vallen, maar wil je een beetje hoog in 
Google gaan scoren, dan is het aan te raden om goede, kwalitatieve 
content op je website te plaatsen. Content waar je bezoekers daad-
werkelijk wat aan hebben en waarmee ze écht geholpen worden. 
Zorg daarnaast ook voor actuele content. Vernieuw content ook op 
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oudere pagina’s, zodat ze weer hoger in de zoekopdrachten komen. 
 
4. Ga verder dan tekst 
Het is tegenwoordig niet meer genoeg om alleen tekst op je pagina’s 
te zetten. Het wordt namelijk steeds meer belangrijker om je con-
tent breder te trekken. Dit kun je doen door afbeeldingen, 
infographics, video’s en andere media (zoals podcasting) te gebrui-
ken. Hierdoor versterk je je website, en krijg je er een bezoekers-
stroom bij. YouTube filmpjes helpen! YouTube is immers van 
Google. 
 
5. Ga de interactie met je doelgroep aan 
Een simpele manier om een betere positie in Google te krijgen is 
door reacties uit te lokken op je content (geschreven en video). 
Vraag dus om reacties, of zorg er in ieder geval voor dat er reacties 
geplaatst kunnen worden! Deze reacties zijn nieuwe content en dus 
relevant! Reacties uitlokken kun je simpelweg doen door een artikel 
of video af te sluiten met “laat me in de reacties even weten wat jij er 
van vindt!”. 
 
6. Maak je website een groot spinnenweb 
Door telkens nieuwe content op je website te zetten kun je sommige 
content intern met elkaar linken. Op een pagina over vakanties kun 
je bijvoorbeeld eenvoudig een doorlink plaatsen naar de pagina waar 
inwoners hun paspoort kunnen aanvragen. Of op de pagina over 
bouwleges kun je in de tekst doorlinken maken naar specifieke pa-
gina’s. Hierdoor geef je waarde mee aan het woord wat je linkt. 
Google ziet dit ook, en bezoekers kunnen zo makkelijk meer infor-
matie over een onderwerp te weten komen. Maak echter alleen een 
interne link wanneer het écht relevant is, en ga niet zomaar pagina’s 
aan elkaar linken die niks met elkaar te maken hebben. 
 
7. Zorg voor een heel goede gebruikerservaring (User Experience) 
Alle grote updates die Google in het verleden heeft gedaan (Pinguin, 
Panda, Hummingbird, Pigeon) hadden allemaal hetzelfde doel: de 
gebruikerservaring van een bezoeker zo optimaal mogelijk maken 
(door hem de juiste resultaten te tonen). Om je bezoeker zo goed 
mogelijk van dienst te zijn is het bieden van een goede gebruikers-
ervaring op je website daarom ook essentieel als je aan de slag gaat 
met SEO. 
 
Waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken: 
1. Kan een gebruiker direct zien wat hij op deze pagina kan vin-
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den? (duidelijke titel) 
2. Geef je antwoord op vragen in je content? 
3. Is het duidelijk wat je gebruiker kan doen na het consumeren 

van de pagina? (CTA, gerelateerde artikelen, formulier, opt-in) 
4. Hoe lang blijft een bezoeker op je pagina? (Dwell time) 
5. Is de content op je website goed toegankelijk? 
 
8. Stel je pagina’s in op voice search 
We denken dat voice search een grote vlucht gaat nemen. In een 
Keynote van Google gaf Gary Illyes aan dat mensen hun telefoon 
steeds meer als persoon benaderen en dus ook vragen stellen aan 
hun telefoon. Dus niet in een soort van robottaal 2 of 3 zoekwoor-
den noemen. Ze stellen dus volledige vragen als "Heb ik vandaag 
een paraplu nodig?" of "Hoe lang leeft een olifant?". Om hierop in 
te spelen met je website, moet je er dus voor zorgen dat je website is 
ingericht op de intentie van een gebruiker. Waar zullen zij naar op 
zoek zijn? Verwerk dit in de inhoud van je website, en je bent op de 
goede weg met het optimaliseren voor voice search! 
 
9. Featured snippets 
Google wil mensen zo snel mogelijk verder helpen wanneer ze vra-
gen hebben. Door antwoorden te geven op vragen in je content, help 
je bezoekers goed verder, waar Google je voor kan belonen. Om dit 
nog eenvoudiger te maken geeft Google nu steeds vaker antwoord 
in de zoekresultaten via zogenaamde snippets. Het is een combina-
tie van verschillende factoren die ervoor zorgt dat je verschijnt als 
featured snippet in de zoekresultaten. Er zijn echter enkele zaken 
die bij vrijwel alle snippets terugkomen. Het is belangrijk om met 
het volgende rekening te houden: 
1. Vraag: bij vrijwel alle featured snippets is er een zeer hoge rele-

vantie waarneembaar tussen de zoekopdracht in Google en de 
title of kop van de pagina. Laat de vraag dan ook letterlijk terug-
komen op je pagina. 

2. Antwoord: pagina’s met een duidelijk en gedetailleerd antwoord 
op de vraag maken meer kans op een vermelding. Maak het 
antwoord zo gedetailleerd mogelijk, maar houd het wel beknopt. 
Het gebruik van opsommingstekens of een duidelijk stappen-
plan zijn hierbij een handig hulpmiddel. 

3. Structuur: maak zoveel mogelijk gebruik van microdata en een 
nette HTML-code. Hierdoor weet Google precies waarover je 
pagina gaat en welke informatie je voorschotelt aan je bezoe-
kers. Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van enti-
teiten (mensen, dingen, plaatsen). Na de Hummingbird- en 
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Rankbrain-update is Google in staat om het eigenlijke doel van 
de zoekopdracht te achterhalen. 

 
Hoewel Google in Nederland hier nog niet altijd in slaagt, is het wel 
de kant die Google op gaat. Zorg er dus voor dat je je niet alleen 
richt op de exacte woorden (strings) die je gebruikt, maar dat je 
meer een beschrijvend (things) antwoord geeft. 
 
10. SEO blijft een middel en geen doel 
Zoekmachine optimalisatie is een manier om meer bezoekers op je 
site te krijgen. Maar het is niet de enige. Kijk eens kritisch naar je 
website en je aanbod. Bestudeer ook het gedrag van bezoekers op je 
site, bijvoorbeeld via Google Analytics. Welke pagina’s bekijken ze, 
waar zijn ze naar op zoek en waar haken ze af? Doe je voordeel met 
de bevindingen en probeer je site steeds te verbeteren. Dan haal je 
het meeste uit je bezoekers. Of belangrijker, zo help je ze het beste! 
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23. Succesvolle contentstrategie  
 
Content is lange tijd, en eigenlijk nog steeds, een ondergeschoven 
kindje geweest bij gemeenten. De allereerste titel van het onderzoek 
naar het gebruik van sociale media door gemeenten, heette niet voor 
niets: ‘alleen aanwezig zijn op sociale media is niet genoeg’. Maar het 
gaat verder dan dat: gemeenten schrijven al jaren dezelfde bewoners-
brieven, met dezelfde ambtelijke taal en geven hun campagnes al ja-
ren dezelfde vorm. Met de komst van de websites, zagen we dat er 
langzaam aandacht kwam voor online taalgebruik. Een websitetekst 
moest immers veel korter zijn dan de memo’s die we normaal schre-
ven. En nu met de komst van sociale media zien we het taalgebruik 
nog informeler worden en content verder divergeren. Toch zagen we 
in het begin nog veel standaard tweets (lees hier persbericht x) en 
tweets die direct werden doorgeplaatst op Facebook. 
  
Gelukkig gebeurt dat steeds minder en is er meer aandacht voor con-
tent. Immers: goede content roept meer reacties en interacties op. 
Essentieel is het besef dat je waardevolle content creëert voor de orga-
nisatie en ontvanger en niet voor de afdelingen. Juist daar heb je als 
verantwoordelijke contentproducent een leidende rol om afdelingen te 
begeleiden in de juiste content. Het mooie is dat met de juiste kennis 
je hierbij ook rekening kunt houden met wat er op dat moment buiten 
speelt, zodat je daar wellicht ook weer bij aan kunt haken. Dat vraagt 
om een contentstrategie: 
  
‘Een contentstrategie is een vooropgezet plan waarin wordt vastgesteld hoe 
informatie met een bepaalde waarde voor een publiek kan helpen om een 
organisatiedoel te bereiken.’ (Hartman, 2013) 
 
Het ultieme doel is content te creëren die samenhang vertoont. Maar 
hoe zorg je daarvoor? 
 

Een contentstrategie in tien stappen 
 
1. Denk na over wat je wilt bereiken  
Wil je iets bekend maken (informatie zenden)? Of juist input opha-
len voor nieuw beleid (interactie)? Bedenk daarbij dat terugkerende 
rubrieken goed werken, niet alleen door een terugkerend thema, 
maar ook dankzij een vast tijdstip. Na verloop van tijd weten lezers, 
luisteraars of kijkers wat ze kunnen verwachten en komen ze speci-
aal langs voor jouw content. 
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Houd ook rekening met je capaciteit om content te produceren. 
Heel leuk als je ambitieus begint en op maandag, dinsdag en 
woensdag al een goed verhaal weet te publiceren, maar een beetje 
jammer als het daarna drie weken lang stil blijft. Wees realistisch en 
zorg voor een constante, regelmatige stroom van content.  
 
2. Wat is je boodschap? 
Als je weet wat je wilt bereiken, kun je gaan nadenken over je bood-
schap. Informatie moet volledig, actueel, betrouwbaar en relevant 
zijn voor je publiek. Als je wilt zenden moet je boodschap aanko-
men, als je interactie wilt, dan moet je nadenken hoe je deze inter-
actie gaat oproepen. 
 
3. Kies de stijl bij de boodschap en het doel 
Wissel serieuze content af met iets luchtigers. Wissel een verhaal 
waarbij je achterover kunt leunen om je te laten inspireren af met 
een praktisch verhaal waar je direct actief mee aan de slag kunt. 
Jouw totale verhaal wordt daarmee completer en toegankelijker. 
  
Daarnaast moet je nadenken over de stijl waarin je wilt communice-
ren: 
1. Formeel versus informeel 
2. To-the-point versus uitgebreid 
3. Toegankelijk versus exclusief 
4. Energiek versus kalm 
5. Informerend versus activerend 
6. Eigenwijs versus meegaand 
7. Stellig versus genuanceerd 
8. Rebels versus statig 
 
De stijl die je kiest kan natuurlijk uit meerdere elementen bestaan. 
Zorg er wel voor dat die elementen bij elkaar passen. Rebels en 
formeel gaan bijvoorbeeld lastiger samen dan rebels en informeel. 
 
4. Hoe ziet je publiek er uit? 
Communiceren is, ook als je alleen wilt zenden, informatie uitwis-
selen met een ander. Hoe meer je weet van je gesprekspartner en 
hoe meer je van die kennis gebruik maakt, hoe groter de kans op 
geslaagde communicatie. 
 
5. Bedenk een tactiek!  
Een tactiek is essentieel in elke strategie. Zonder tactiek komt je 
strategie nooit van de grond. Een tactiek helpt je om straks de juiste 
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middelen in te zetten. Bij het bedenken van je tactiek richt je je met 
name op de sociale context en de motivatie van je doelgroep. Niet 
alleen mensen zijn verschillend, mensen voelen zich verschillend 
op verschillende momenten. Hebben andere behoeften op een zon-
dagmiddag dan op een dinsdagavond, willen iets anders lezen als ze 
lui zijn dan als ze barsten van de energie. Houd rekening met die 
verschillende stemmingen. 
 
Ga je ’s ochtends om zeven uur publiceren of juist in de avond? 
Tussen de middag, elke dag, vooral in het weekend of juist doorde-
weeks? Maak ook hier slimme keuzes. Bij het verzenden van je 
nieuwsbrief kan het tijdstip van verzenden van concurrenten een rol 
spelen. Op Twitter weten we dat mensen vooral doordeweeks actief 
zijn, maar ook op zondagavond vaak hun feed lezen. En zo gelden 
er per kanaal verschillende tijdswetten. 
 
6. Zet de juiste middelen in!  
Sociale media is een containerbegrip voor diverse sociale netwer-
ken. Welke van die netwerken past het beste in jouw strategie? En 
welke niet? Heb je mooie foto’s? Wil je specifiek jongeren bereiken? 
Of misschien alleen een specifieke buurt? Welke past ook bij de 
boodschap die je wilt verspreiden? 
 
7. Denk nog eens na over je boodschap!  
Zet je meerdere middelen in: bedenk dan ook dat de boodschap per 
middel verschilt! Creëer unieke en eigen content! Een Twitterbe-
richt is immers anders dan een Facebookbericht of een bericht in de 
krant of op je website! Met Facebookadvertenties kun je gericht 
doelgroepen benaderen, met de krant heb je een breed bereik. Wees 
daarbij creatief, bedenk invalshoeken die wat minder voor de hand 
liggen, ergens een nieuw licht op werpen of in een ander perspectief 
stellen. Je wilt informeren, maar ook vermaken en verrassen. 
 
8. Bepaal de prestatie-indicatoren 
Wees niet bang om te worden afgerekend op het resultaat als het 
doel niet wordt bereikt. Je meet om erachter te komen welke con-
tentstrategie succesvol is en welke niet. Een contentstrategie die niet 
goed uit de verf komt, moet worden aangepast. 
 
9. Regel de samenwerking 
Om een contentstrategie van de grond te krijgen, heb je vaak men-
sen binnen en buiten je organisatie nodig. Een contentstrategie kun 
je niet in je eentje realiseren. Je moet in de meeste gevallen samen-
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werken met collega’s en soms ook met externe stakeholders. 
 
10. Maak een nieuwe contentstrategie! 
Contentmanagement is een continu proces. Content verandert, 
doelstellingen veranderen, technologie verandert, de organisatie 
verandert en ook je publiek verandert. Omdat de omstandigheden 
voortdurend veranderen, moeten contentstrategieën regelmatig 
opnieuw worden bekeken en waar nodig bijgesteld. 
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24. Een nieuwe aanpak voor participatie 
 
We stelden onszelf de vraag, hoe kunnen we met de inzichten uit dit 
boek op dit moment participatie invullen? We komen – voor zo ver wij 
dat kunnen overzien - tot een nieuwe aanpak. De vakgebieden van 
klantcontact & interactie komen samen. Dienstverlening, Communi-
catie en Participatie vloeien naadloos in elkaar over. 
 

 
 
Figuur 34. In negen stappen brengt de gemeente de samenwerking met buurten en ande-
re groepen belanghebbenden naar een volgend niveau.  
 
Fase I. Opbouwen positie  
In deze fase bouwt de gemeente en de ambtenaar de positie op om 
überhaupt te kunnen samenwerken. Er is toegang tot de community 
(de buurt, de doelgroep, de groep belanghebbenden) nodig. De ge-
meente moet als partner worden geaccepteerd en moet het vertrouwen 
genieten als geschikte partner om mee samen te werken. 
 
1. werken aan vertrouwen  

Je wordt een betrouwbare partner op mee samen te werken door: 
a. langdurig de dialoog aan te gaan 
b. snel en scherp te reageren op vragen, opmerkingen en signa-

len  
c. al dan niet binnen en buiten de kantoortijden en zowel online 

als offline beschikbaar te zijn 
d. Het toepassen van humor en flair 

De randvoorwaarden hiervoor zijn onder andere webcare, grip op 
klantcontact (goed afhandelen), sturen op klantcontact (steeds be-
ter afhandelen), goede content, luisteren naar wat speelt (monito-
ren), kunnen inspelen op de actualiteiten en multichannel in con-
trol zijn. 

 
2. bouwen aan communities 

Door aan te sluiten bij bestaande communities, door nieuwe 
communities te starten, door communities te activeren, door er 
mee samen te werken en resultaten te behalen, door doelgroepen 
weten te bereiken met boodschappen op maat, door communities 
te betrekken bij vragen om energie, middelen, oproepen voor 
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hulpvragen en aanbod van oplossingen, middelen en energie 
bouwt de gemeente actief aan communities. Randvoorwaarden 
zijn communitymanagement, online campagnes en veel ervaring 
opdoen op deze terreinen. Zie hoofdstuk 17. 

 
Fase II. Ontwikkelen vaardigheden  
De vaardigheden om te kunnen samenwerken zijn vervolgens cruciaal 
om de met veel moeite opgebouwde vertrouwensrelatie in verschillen-
de communities te laten renderen. Het is immers een gevoelig spel 
van samenwerken zonder hiërarchische relaties.  
 
3. vaardig worden in co-creatie 

De aspecten van co-creatie bespraken we eerder in hoofdstuk 21. 
De gemeente moet de verschillende mogelijkheden en aspecten in 
de vingers hebben om daadwerkelijk de voordelen van die moge-
lijkheden te kunnen benutten. 

 
4. vaardig worden met crowdsourcing 

De aspecten van crowdsourcing bespraken we eerder in hoofdstuk 
21. De gemeente moet de verschillende mogelijkheden en aspec-
ten in de vingers hebben om daadwerkelijk de voordelen van die 
mogelijkheden te kunnen benutten. 

 
5. kiezen voor middelen 

Om samen te kunnen werken met groepen, zijn plekken nodig 
voor het gesprek, het verzamelen van ideeën, het matchen van 
vraag en aanbod, belangenafweging, enzovoorts. De gemeente 
heeft daar een keuze: wat doe je wanneer en waar. Ga je naar een 
plek van anderen, creëer/koop je een eigen platform of probeer je 
naar die plekken toe te bewegen waar het gesprek al gaande is? 
Wat de keuze ook is, de gemeente moet de methoden en tech-
nieken van de middelen in de vingers krijgen, dan wel een ge-
kochte oplossing implementeren. Dit vraagt tijd, capaciteit en vast 
ook middelen. 
 

Fase III. Samenwerken en leveren 
Als de fundamenten voor samenwerking zijn gelegd begint het echte 
werk: samenwerken en opleveren van het beoogde resultaat. Per initia-
tief - en ook tijdens de duur van het traject - zal de gemeente haar 
positie moeten bepalen: zijn we eigenaar van het initiatief? Zijn we 
deelnemer? Gaan we faciliteren of iets actiever, regisseren? 
 
6. positie bepalen 

Afhankelijk van het beleid van de gemeente, de kansrijkheid en 
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kracht van het initiatief en de initiatiefnemer of de beweging er-
achter, bepaalt de gemeente haar positie en dus de rol die zij wil 
innemen ten aanzien van het initiatief. 

 
7. leveren 

Vervolgens is het aan de slag!. Afhankelijk van het initiatief zal het 
gaan om activiteiten als mobiliseren, activeren, verzamelen, ver-
binden, samenwerken en vast ook wel doen.  

 
Fase IV. Afronden en borgen 
Na afloop van een traject spelen twee voor participatie specifieke as-
pecten: wat doen we met het initiatief en wat doen we met de com-
munity? 
  
8. afronden 

Afhankelijk van of het initiatief doorloopt en wie eigenaar is, is het 
initiatief te ontbinden, over te dragen of door de gemeente los te 
laten of juist over te nemen. 

 
9. afronden of overhevelen community 

Voor de community geldt hetzelfde: betreft het een community 
die blijft bestaan of was het een gelegenheidscollectief? Indien de 
community blijft bestaan, dan moet het beheer van de community 
worden geborgd. Indien de community uitwaaiert, dan is het de 
moeite waard om te proberen de deelnemers en volgers onder te 
brengen bij een andere actieve community. 
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