
De meerwaarde van  
social media

Informeren
Het is voor gemeenten steeds belangrijker een kort 

communicatiekanaal met de burger te hebben. Daarbij is het 

altijd zoeken naar welke media het beste werken. Voorheen 

plaatsten gemeenten vooral mededelingen in de plaatselijke 

huis-aan-huiskrant. Intussen is dat niet meer vanzelfsprekend 

het meest gelezen medium. Veel gemeenten hebben daarom 

een Twitter-account aangemaakt. Op dit moment kent 

Twitter meer dan 3 miljoen gebruikers in Nederland. Achter 

de Twitter-account van de gemeente Utrecht staat te lezen: 

“Alle persberichten van de Gemeente Utrecht, 24 uur per dag 

en 7 dagen per week.” Maar het kan veel breder:  

@Gem_Enschede: “I uploaded a YouTube-video http://youtu.

be/I8EPumEDq9Q?a Bewoners Tarwestraat maken de wijk 

groen!”.

Informeren kan ook door het vrijgeven van data. In Engeland 

is men al heel ver in het vrijgeven van alle overheidsdata  

die niet beschermd is via data.gov.uk. In Nederland wordt 

daar op dit moment een begin mee gemaakt via  

data.overheid.nl. Zo kunt u via deze site bijvoorbeeld een 

overzicht krijgen van alle sport- en welzijnsvoorzieningen 

in de gemeente Velsen. Gemeente Waalwijk heeft op haar 

website een digitale wijkkaart opgenomen, waarbij alle 

informatie over de openbare ruimte, bouwwerkzaamheden, 

wegwerkzaamheden etc. tot op straatniveau zichtbaar zijn.

Dialoog aangaan
Binnen de Wmo zijn gemeenten verplicht burgers inspraak 

in het beleid te geven. Daarvoor zijn de afgelopen jaren 

diverse vormen gekozen. Van het kunnen inzien van een 

conceptnota op het gemeentehuis, tot een uitnodiging 

voor een meepraatavond via de lokale tv-zender, tot het 

diepgaand laten meeschrijven van de Wmo-raad. Maar 

hoeveel burgers bereik je hiermee feitelijk? En hoeveel 

inspraak heeft de burger?

Na de economische crisis in 2008 nam in IJsland de druk uit 

de maatschappij om te komen tot een nieuwe grondwet 

toe. Dat proces leidde tot de betrokkenheid van gewone 

burgers bij de totstandkoming van de grondwetstekst. Dat 

gebeurde via de site van het grondwetcomité, die ook in het 

Engels beschikbaar is. Meer dan 1600 voorstellen en reacties 

zijn binnengekomen. Het grondwetcomité was ook actief op 

social media als Facebook, Twitter, YouTube en Flickr.

Social media zoals Hyves en Facebook zijn inmiddels enkele jaren oud. En vooralsnog 

wordt dit met name voor privéaangelegenheden gebruikt. Zakelijk heeft u zelf 

misschien een LinkedIn-profiel aangemaakt. Maar wat kunt u als gemeente met alle 

mogelijkheden die social media en internettoepassingen bieden?
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Ook in Nederland zitten burgers niet stil en is er een 

groeiende vraag naar het delen van informatie en 

mogelijkheden tot meepraten. Of zoals een twitteraar 

in een tweet naar Gemeente Wijchen verwoordde: “De 

gemeente start met ‘t twitteren van actualiteiten, nieuws en 

bekendmakingen. Wil @gemwijchen ook de dialoog aangaan 

ipv enkel zenden?”.

Samenwerken
Waar de traditionele insteek was dat de gemeente beleid 

maakt en dit al dan niet door een instantie laat uitvoeren, 

ten bate van de burger, begint de burger dit steeds meer om 

te draaien. Zo heeft elke burger de wens om in een prettige 

leefomgeving te wonen. En zijn de meeste burgers ook best 

bereid daar iets voor te doen. Voor het samenwerken tussen 

gemeente en burgers hierin is www.verbeterdebuurt.nl  

gestart. Meer dan 300 gemeenten zijn hier inmiddels op 

aangehaakt. Via deze site kunnen bewoners verbeterpunten 

in hun buurt aankaarten bij de gemeente. En is zichtbaar 

hoever de gemeente is in het aanpakken van het gesigna-

leerde probleem. 

Werken aan kwaliteit
Door het toenemende gebruik van social media ontstaat 

er meer en meer transparantie. En dat is goed, zolang je 

niets te verbergen hebt. Voor het leveren van een goede 

dienstverlening kan deze transparantie zelfs een impuls 

geven om aan kwaliteit te werken. Zo wordt op  

www.wijwaarderen.nl door burgers de kwaliteit van 

de publieke dienstverlening in Amsterdam beoordeeld. 

Daarnaast zijn er diverse gemeenten die signalen via Twitter 

voortvarend oppikken en daarop kort en rechtstreeks 

reageren richting een burger. Het gevoel (snel) gehoord te 

zijn, is al de eerste stap naar het oplossen van een mogelijk 

probleem.

Veranderende privacy
De grote vraag is hoe social media ingezet kan worden 

ter bevordering van vrijwillige inzet en ondersteuning van 

mantelzorgers. Is het misschien mogelijk om inzicht te krijgen 

waar zich een hulpvraag voordoet? Zijn mantelzorgers beter 

vindbaar? Ideaal gesproken zou elke ambtenaar met mantel-

zorgondersteuning in het pakket wel een uitgebreide kaart 

met daarop alle mantelzorgers aangestipt boven het bureau 

hebben willen hangen. Kan dat niet online?

Bij dit soort ondersteuningsvraagstukken lopen we nog 

steeds tegen het privacyvraagstuk aan. Wil je de hele wereld 

laten weten waar zich kwetsbare burgers ophouden? 

Als gemeente dient u bij alles wat u openbaar maakt 

zorgvuldige afwegingen te maken wat de impact kan zijn. 

Jongeren hebben vaak zelf al een heel ander beeld bij 

privacy. De meerwaarde van het open zijn is groter dan de 

eventuele bedreigingen. Met die gedachte is bijvoorbeeld 

een website als www.patientslikeme.com erg succesvol. 

Geef je kwaal of je medicatie aan en je komt in een relatief 

beschermde omgeving met lotgenoten. Daarin kunnen 

behandelingen, artsen etc. onderling vergeleken worden. 

Deze ‘burgerparticipatie’ heeft inmiddels in de medische 

wereld tot een aantal flinke verbeterslagen geleid.

Meer weten? 
MOVISIE denkt de komende tijd hard na over toepassingen, 

websites en apps, die u als gemeente en individuele 

vrijwilligers en mantelzorgers behulpzaam kunnen zijn in 

het dagelijks functioneren. Denkt u mee of heeft u een goed 

idee? Of wilt u zich op het gebied van social media laten 

bijpraten? Neem dan contact op met Matthijs Terpstra  

(030 789 20 61, m.terpstra@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




