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Bereik uw achterban via
social media
Deze gids is gemaakt voor Wmo-raden, maar is ook interessant voor cliëntenorganisaties,
gemeenten en andere organisaties die via social media in contact willen komen met hun
achterban. U leest hierin hoe u social media slim inzet om uw doel en doelgroepen te
bereiken. Uit onderzoek van MOVISIE blijkt dat veel Wmo-raden het lastig vinden om alle
burgers en doelgroepen te bereiken. Dat is de belangrijkste reden om aan de slag te gaan
met social media: door social media in te zetten, bereikt u in korte tijd meer mensen.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt in deze gids zijn de communicatielijnen die u als Wmo-raad gebruikt.
Op welke manier kunnen social media deze communicatielijnen ondersteunen? De verschillende communicatielijnen zijn:

*
*
*

Communiceren met de achterban;
Communiceren met andere Wmo-raadsleden en gemeente;
Het samenspel van communicatielijnen.

Help mee!
U kunt als Wmo-raad, als cliëntenraad, als beleidsmedewerker, als burger meewerken aan
deze gids. Wij horen graag uw ervaringen en praktijkvoorbeelden. U kunt ze delen via
onze LinkedIn-groep: Kennisprogramma cliëntenparticipatie of via Twitter:
@CL_participatie. http://twitter.com/CL_participatie.t
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1. Social media in het kort
1.1. Wat is social media?
Social media is de verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is
om online informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze.
Het gaat niet alleen om informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen), maar ook om
geluid (‘podcasts’, muziek) en beeld (foto’s, video).

Hoe werkt het?
Bij social media draait het vooral om de rol van de bezoekers/gebruikers. Zij bepalen op
welke manier en hoe vaak iets wordt gezien, bewerkt en doorgestuurd naar hun netwerk,
bijvoorbeeld via een sociale netwerksite. Het woord ‘social’ is niet voor niets gekozen:
social media zijn middelen waardoor een hoge mate van interactie plaatsvindt. Groepen
mensen komen onafhankelijk van elkaar samen om te communiceren over onderwerpen
die zij belangrijk vinden.

Wat is het succes?
Social media middelen, en in het bijzonder sociale netwerksites trekken zoveel bezoekers
omdat mensen gezamenlijk op zoek gaan naar ‘peers’, mensen die net als zijzelf zijn. Met
deze personen wisselen ze informatie uit. Als er eenmaal een kritische massa is bereikt, treedt
er een sneeuwbaleffect op waardoor er steeds meer mensen op de sociale netwerksite kijken.

Hoe gebruikt u het slim?
Social media zijn een middel om uw doel te bereiken, ze zijn dus geen doel op zich. Besef
bovendien dat social media onderdeel zijn van een groter geheel waarin andere communicatiemiddelen net zo belangrijk zijn. Juist de uitgekiende combinatie van het gebruik van
social media met persoonlijk contact en met andere middelen (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) sorteert effect. In deze gids ziet u hoe u dit slim aanpakt.

Waarom zet u social media in?

*
*

Met social media bereikt u een grote groep mensen in korte tijd.
Met social media kunt u snel informatie verzamelen en ontwikkelingen volgen op bepaalde thema’s of vraagstukken.

*

Social media zijn handig om (groepen) personen te vinden die affiniteit hebben met
bepaalde onderwerpen.

***
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*

Via social media bent u snel op de hoogte van de wensen, standpunten en belangen van
uw achterban.

*

U kunt via social media contact leggen met deskundigen. Denk bijvoorbeeld aan ervaringsdeskundigen die niet vertegenwoordigd zijn in de Wmo-raad. Of (ervarings)deskundigen
die graag meedenken over bepaalde onderwerpen, maar daar niet voor in de raad hoeven.
Of u legt contact met mensen die als professional met dezelfde onderwerpen bezig zijn.

1.2. Wat is LinkedIn?
LinkedIn (www.linkedin.com) is een internationaal sociaal netwerk dat gericht is op professionals. Het komt steeds vaker voor dat mensen eerst op LinkedIn kijken voor ze met iemand
een afspraak maken. Het praat immers een stuk makkelijker met wat achtergrondinformatie
over een samenwerkingspartner. In juli 2012 zijn bijna 3,5 miljoen Nederlanders te vinden op
LinkedIn. Hieronder zijn veel professionals uit zorg en welzijn en gemeenten. Het loont zeker
de moeite om een LinkedIn-profiel aan te maken en up-to-date te houden.

Hoe werkt het?
Maak een profiel aan, beschouw het profiel daarbij als een online cv. Ga vervolgens op
zoek naar bekenden, relaties of klanten om mee te linken. Op basis van de ingevoerde
gegevens zullen door LinkedIn automatisch voorstellen worden gedaan om met mensen te
linken. Onderhoud vanaf nu het netwerk door regelmatig te laten zien wat uw activiteiten of aandachtspunten zijn. Door regelmatig uw statusupdate bij te werken zullen anderen uit het netwerk automatisch op de hoogte worden gehouden en wordt uw zichtbaarheid vergroot. Reageer ook op anderen. Via via zal het netwerk steeds groter worden.

Profiel
Neem in uw eigen LinkedIn-profiel uw lidmaatschap van de Wmo-raad op met daarin uw
aandachtsgebied. Verwijs ook naar een website. U bent dan vindbaar voor anderen die u
in uw netwerk willen opnemen en vice versa.

LinkedIn-groepen
Er zijn veel interessante groepen op LinkedIn, met ieder een eigen uitgangspunt/ontstaansreden. Neem vooral een kijkje bij verschillende groepen om te bepalen waar u het
meeste aan hebt of aan kunt bijdragen. Maak gebruik van LinkedIn-groepen als: Wmonetwerk, AWBZ naar gemeenten, Koepel Wmo-raden, Welzijn Nieuwe Stijl, Kennisprogramma Cliëntenparticipatie. Kijk ook eens in LinkedIn-groepen op het terrein van werk
en inkomen of zorg. Hier kan waardevolle informatie verborgen zitten over de laatste
ontwikkelingen op dit vlak. Door lid te worden van een groep kunnen discussies worden
gestart en gevolgd. Afhankelijk van uw instellingen krijgt u wekelijks of dagelijks (of
nooit) een update gemaild met daarin de meest recente discussies.
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Tips

*

Zorg voor een ingevuld en actueel profiel, waardoor anderen kunnen zien wat uw
expertise is en waar u mee bezig bent.

*

Word lid van voor u relevante groepen en blijf zo op de hoogte. Word bijvoorbeeld lid
van de groep ‘Koepel Wmo-raden’ en ‘Kennisprogramma cliëntenparticipatie MOVISIE’.

1.3. Wat is Twitter?
Twitter (www.Twitter.com) is een internetdienst waarbij berichtjes (‘tweets’) van 140
tekens worden gepubliceerd. Twitteren houdt het midden tussen chatten en bloggen. De
basisvraag van de dienst is: wat gebeurt er? Op Twitter kunt u zelf tweets plaatsen, maar
u kunt er ook voor kiezen om alleen berichtjes van anderen te volgen. Een Twitteraar kan
duizenden ‘volgers’ hebben en daarmee bedoeld of onbedoeld veel effect sorteren in
het doen van uitspraken. Ga naar www.Twitter.com en vul de benodigde gegevens in op
het registratieformulier om een profiel op Twitter aan te maken. Op www.Twitterinfo.nl
vindt u een filmpje met uitleg over Twitter. Twitteren kan ook via de smartphone, er zijn
verschillende apps beschikbaar om het gebruik te vergemakkelijken.

#
Twitter kan zowel privé- als werk-gerelateerd gebruikt worden, meestal is dit een mix.
Voor professioneel gebruik is Twitter erg interessant, omdat het makkelijk is om op de
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het werkgebied. Op Twitter kan namelijk
gezocht worden op onderwerp, mensen of bepaalde thema’s. Binnen Twitter is het gebruikelijk om bepaalde ‘hashtags’ te gebruiken. U gebruikt dan # voor bepaalde woorden.
Wanneer op zo’n woord wordt geklikt komen alle tweets die dit woord bevatten in beeld.
Wanneer op #wmoloket wordt gezocht, worden dus alle tweets met #wmoloket getoond.
Handig om op die manier te zien hoe het onderwerp leeft of hoe de discussie verloopt.

RT
Door berichten van anderen te herhalen (‘retweeten’) kunnen tweets gedeeld worden
met anderen. Het is ook mogelijk om direct te reageren (reply to @) en om persoonlijke
berichten te sturen (DM). Voor deze laatste optie is het wel noodzakelijk om elkaar te
volgen. In een tweet kunnen ook verkorte links naar websites worden opgenomen, bijvoorbeeld naar de website van de Wmo-raad. Ook foto’s kunnen worden getweet, dit kan
direct via Twitter maar kan ook via hulpdiensten als Mobypic en Twitpic.

Accounts
Twitter is een snel medium, tweets worden meestal niet langer dan een week bewaard.
Nieuws verspreidt zich dus ultrasnel. Sommige mensen hebben meerdere accounts of
zoveel volgers dat ze het op een handige manier willen organiseren.

***
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Dat kan bijvoorbeeld via het aanmaken van lijsten binnen Twitter, maar ook via gebruiksmiddelen als Tweetdeck en Hootsuite waarbij verschillende social media accounts kunnen
worden beheerd en gebruikt.

Tips

*

Doordat zoveel mensen informatie via Twitter delen, is het soms lastig om gaan met de
hoeveelheid informatie. Maak daarom gebruik van bepaalde zoekwoorden (#), maak
lijsten aan met mensen die u interessant vindt, zodat u in één oogopslag ziet wat er
speelt. Het is onmogelijk en ook niet noodzakelijk om de hele ‘timeline’ bij te houden.

*

Volg het kennisprogramma cliëntenparticipatie op Twitter via @CL_participatie
http://twitter.com/CL_participatie. U wordt op de hoogte gehouden van interessant
nieuws, onderzoek en activiteiten over, voor en door cliëntenparticipatie.

1.4. Wat is Facebook?
Facebook is, net als Hyves en LinkedIn, een sociaal netwerk. Facebook is een internationale site met miljoenen pagina’s van mensen wereldwijd. Facebook wordt op tal van
manieren ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van studentenprotesten tegen
bezuinigingen op het onderwijs. Studenten informeerden elkaar via Facebook over het
protest. Een ander voorbeeld zijn de protesten in Egypte in 2011. Nog altijd worden de
ontwikkelingen in de Arabische Lente gezien als iets wat voor een groot deel is veroorzaakt door acties die ook via Facebook zijn georganiseerd. Het aantal mensen wat gebruik
maakt van Facebook groeit nog steeds. Medio 2012 zijn dit er in Nederland ruim zeven
miljoen.

Besloten of openbaar?
Wanneer u als Wmo-raad weet dat de achterban gebruik maakt van Facebook, zet dan
een groep op. U kunt ervoor kiezen om dit besloten te doen (mensen eventueel op uitnodiging toe te laten) of openbaar te houden (iedereen kan dan meedoen en meekijken),
afhankelijk van het doel waarmee de Wmo-raad Facebook gebruikt.

Hoofddorp 2030
Een Facebookpagina kan een middel zijn om een achterban te stimuleren om na te denken over bepaalde thema’s. De gemeente Haarlemmermeer gebruikt een Facebookpagina
om haar burgers te laten meedenken over de toekomst van Hoofddorp. Kijk hiervoor op:
www.facebook.com/Hoofddorp2030.
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Tips

*

Zorg voor een mooie Facebookpagina. De vormgeving van Facebook geeft mensen en
organisaties de vrijheid om het hele verhaal van de organisatie te vertellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u als Wmo-raad beeld met taal kunt combineren (uw missie met
bijvoorbeeld de juiste foto als omslagfoto).

*

Facebook is laagdrempelig. Als iets iemand aanspreekt, is het makkelijk te ‘liken’. Zorg
ervoor dat mensen delen van uw missie, aandachtspunten in beleid, of speciale activiteiten kunnen ‘liken’ en delen met hun eigen netwerk, zodat ze ook daar de discussie
kunnen voeren.

*

Facebook heeft keer op keer aangetoond het niet zo nauw te nemen met de privacy.
Dat kan een reden zijn voor mensen om geen gebruik te maken van Facebook. Houd er
dus rekening mee dat u niet iedereen via dit medium bereikt.

*

Facebook is een erg handig medium om met groepen mensen in discussie te gaan en
met elkaar informatie op verschillende manieren te delen. Het is belangrijk om u te
realiseren dat bij het uploaden van informatie en gegevens deze informatie ‘eigendom’
wordt van Facebook.

*

Veel mensen maken onderscheid in privé-activiteiten en werk-gerelateerde activiteiten
en kiezen hierbij hun sociale medium. Uit onderzoek blijkt dat Facebook vaker wordt
gebruikt als sociaal netwerk op privébasis, terwijl LinkedIn juist meer voor het zakelijk netwerk wordt gebruikt. Nu hoeft de Wmo-raad daar geen last van te hebben. U
spreekt de mensen immers aan als ‘mens’, maar het is wel iets om bij stil te staan.

***
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1.5. Zes tips voor u begint
1. Neem als privépersoon een kijkje bij de verschillende social media. Zoek uit wat er al
over uw Wmo-raad of over een voor u interessant onderwerp wordt geschreven en
gedeeld.
2. Check bij uw achterban, partners, raadsleden en gemeente welke social media zij graag
gebruiken. Niet iedereen gebruikt dezelfde middelen. Het is daarom aan te bevelen om
voor elk doel te bedenken welk middel het meest geschikt is.
3. Denk na over wat u wilt bereiken met een specifiek middel. Waarom kiest u voor dit
middel?
4. Maak van tevoren afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. En hoe worden de verwachtingen wat betreft reactiesnelheid ‘gemanaged’?
5. Zoek iemand binnen of buiten uw raad die affiniteit heeft met social media, het leuk
vindt om hier het voortouw in te nemen en er wat extra tijd in te steken. Met social
media komt er namelijk veel informatie op u af en om dat in goede banen te leiden,
kost nu eenmaal tijd.
6. Bedenk vooraf hoeveel tijd u beschikbaar heeft en houd daar ook rekening mee bij de
keuze voor een sociaal medium.

Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie * Bereik uw achterban via social media
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2.	Communiceren met de
achterban
2.1. Waarom is dit belangrijk?
In diverse wetgeving is verankerd dat burgers/cliënten betrokken dienen te worden bij
de vormgeving van beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. Ook willen burgers zelf
steeds meer meedenken en meepraten met de onderwerpen die hen aangaan. De Wmoraad is zo’n participatievorm waarin burgers kunnen meedenken met het Wmo-beleid.
Deze raad bestaat uit een afvaardiging van burgers die bepaalde doelgroepen of de hele
lokale samenleving vertegenwoordigen. Communicatie tussen de Wmo-raad en de achterban is daarbij heel belangrijk. De Wmo-raad weet dan wat er speelt in de samenleving,
wat de wensen en behoeften zijn en hoe beleid uitwerkt in de praktijk. Dit kan zij meenemen in haar advisering richting gemeente. Hetzelfde voor een cliënten- of belangenorganisatie en haar achterban en voor de communicatie tussen de gemeente en haar burgers.
De communicatie werkt twee kanten op. Enerzijds ‘zendt’ u als Wmo-raad informatie naar
uw achterban, anderzijds ‘haalt’ u ook informatie op vanuit de achterban.

2.2. Wanneer gebruikt u welke social media?
• Om contact te leggen met uw burgers/achterban: LinkedIn
LinkedIn is een handig hulpmiddel om in contact te komen met experts, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. LinkedIn is de sociale netwerksite voor professionals. LinkedIn
richt zich op de zakelijke kant van het netwerken. In Nederland zijn in juli 2012 bijna 3,5
miljoen Nederlanders lid. LinkedIn bestaat uit twee onderdelen: het persoonlijke profiel
en de groepen. LinkedIn heeft als doel om mensen elkaar zo makkelijk mogelijk te laten
vinden op interesse en netwerk.

Let op
Wees waakzaam voor een te grote hoeveelheid informatie. Verdeel bijvoorbeeld het
lidmaatschap van LinkedIn-groepen onder de Wmo-raadsleden, zodat iedereen een groep
volgt die past bij zijn aandachtsgebied. Houd verder in het oog dat er een verschil kan zijn
tussen uw privémening en de mening van de Wmo-raad. In deelname aan discussies is het
goed dit aan te geven als dat nodig blijkt.

***
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• Om standpunten te verzamelen van uw burgers/achterban: LinkedIn, Facebook, Twitter
Social media zijn bij uitstek geschikt om standpunten te verzamelen. Dit kan door een
open vraag te laten beantwoorden, maar ook door een enquête of poll te maken met
één vraag met vaste antwoorden. Social media die hiervoor handig zijn: LinkedIn, Facebook, Twitter, de eigen website, fora/forums waar bepaalde doelgroepen zich verzamelen om met elkaar in discussie te gaan of om elkaar te helpen. De informatie, signalen
en ideeën die u met deze social media ophaalt, kunt u meenemen in uw advisering of
beleidsvorming.

• Om informatie te delen met uw burgers/achterban: Blog
Een blog is een soort logboek op internet. Via een blog kan worden verkend wat de
gedachten of stand van zaken zijn over een bepaald onderwerp. De achterban kan hier op
reageren en zelf ideeën of teksten aandragen. Een blog is makkelijk te delen en dat geldt
ook voor de inhoud. In een blog kunt u verwijzen naar voorbeelden op internet (links zijn
doorklikbaar) en er kan goed gebruik worden gemaakt van beeld-, audio-, en videomateriaal. Een blog hoeft geen aparte website te zijn, maar kan geïntegreerd worden in de
webpagina van de Wmo-raad zelf.

Let op
Denk bij uw website aan de toegankelijkheid voor mensen met een visuele of auditieve
beperking. Houd ook rekening met de begrijpelijkheid van het taalgebruik op de site.
Bedenk of u de website wilt integreren in de gemeentelijke website (bijvoorbeeld onder
de pagina ‘Wmo’) of dat u liever een losse website heeft. Dit heeft vooral te maken met
de mate van onafhankelijkheid die u wilt laten zien en de mogelijkheden die de gemeentelijke website u biedt.

• Voor gerichte acties richting uw burgers/achterban: Twitter
Twitter is handig als u gerichte acties heeft en doelgroepen wilt bereiken. Via Twitter kunt
u korte berichten ontvangen en versturen en snelle discussies voeren. Twitter maakt het
mogelijk om volgers te verzamelen die er zelf voor kiezen om op de hoogte gehouden te
worden. Wanneer iemand de Wmo-raad volgt, is dat dus vanwege een bepaalde interesse,
belang of behoefte. Deze persoon heeft zelf waarschijnlijk ook volgers, waardoor bij het
herhalen van de tweet (‘retweeten’) het bereik van de Wmo-raad aanzienlijk vergroot
kan worden. Een andere mogelijkheid is een Twitterspreekuur waarbij Twitteraars met
u als Wmo-raad op een bepaald tijdstip in gesprek gaan. Dit kan bijvoorbeeld over het
thema ‘Wat moet uw Wmo-raad weten?’ in de week waarin u met de Wmo-raad vergadert. Heel handig hierbij is ook het gebruik van een # (hashtag).
Voorbeelden van Twitteraccounts van Wmo-raden zijn: @wmoraadzmeer en @wmoraad
http://twitter.com/wmoraadzoetermeer en http://twitter.com/wmoraad.
Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie * Bereik uw achterban via social media
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Twitterfountain
Om de tweets van en over uw Wmo-raad ook aan anderen te laten zien, kunt u ervoor
kiezen om deze te tonen op uw eigen website via bijvoorbeeld een Twitterfountain. Zo
kunnen ook bezoekers van de website zien wat er op dat moment speelt binnen, buiten
en rondom de Wmo-raad.

• Om in contact te blijven met uw burgers/achterban: Facebook
Ook Facebook is een mogelijkheid om in contact te komen met verschillende groepen in
de samenleving. Facebook wordt veel gebruikt voor informeel contact tussen vrienden,
maar ook tussen organisaties en hun fans/consumenten. Hoewel Facebook het af en toe
niet zo nauw neemt met de opvattingen over privacy, is het heel goed mogelijk om gesloten groepen te creëren waardoor mensen in openheid ingewikkelde onderwerpen met
elkaar kunnen delen, zonder dat buitenstaanders mee kijken.

2.3. Drie tips en nog meer suggesties
Tip 1. Laat zien dat u benaderbaar bent
Goed contact met de achterban is essentieel voor het werk van de Wmo-raad. Dit betekent dat u als Wmo-raad benaderbaar moet zijn. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op
verschillende social media en door snel te reageren op wat de achterban aandraagt. Dit
hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Een simpel bericht waarin wordt gezegd op welk onderwerp de Wmo-raad momenteel een advies voorbereidt of door het openlijk bedanken
van mensen voor het meedenken wordt al enorm gewaardeerd. Wanneer zo’n bedankje
zichtbaar is voor anderen, worden zij meteen gestimuleerd om mee te denken.

Tip 2. Laat zien wat ieders inbreng is
Het is belangrijk om te laten zien wat u doet met de inbreng van de achterban. Dit kan
bijvoorbeeld door reacties op blogs en LinkedIn-groepen te plaatsen of door uitkomsten
van enquêtes of polls uit te lichten in het rapport. U kunt ze ook toevoegen als bron. Ook
kunt u gebruik maken van de ‘wordle’ of ‘sound/tekstbytes’. Een ‘wordle’ is een woord-

***
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wolk, waarin de meest genoemde punten groot en grafisch worden weergegeven. ‘Sound/
tekstbytes’ zijn korte, krachtige citaten die makkelijk gedeeld kunnen worden en die een
beeld geven van de inbreng van de achterban.

Tip 3. Zorg voor een actuele website
Zorg voor een actuele website van de Wmo-raad waarop de leden van de raad zich
voorstellen, waar actueel nieuws staat en de adviezen en de reactie van de gemeente
hierop. Een e-mailadres hoort hier natuurlijk bij zodat mensen snel kunnen reageren en
hun vraag kwijt kunnen. Een contactformulier op de website is nog gebruiksvriendelijker
(kijk bijvoorbeeld bij ‘contact’ op de website van Wmo-raad Lansingerland). Wel moet
voorkomen worden dat de Wmo-raad een individueel klachtenbureau wordt. Het gaat
om het verzamelen van collectieve, gedeelde signalen. Op de website kunt u ook een poll
of webenquête neerzetten waarmee u op een snelle manier de mening van de bezoeker
peilt (kijk op de website van de Wmo-raad Zoetermeer voor een voorbeeld). Tegelijkertijd
kunt u laten zien hoe anderen er over denken.

Als voorbeeld noemen we een aantal websites. Zo zijn er natuurlijk meer te vinden!
Wmo-raad Lansingerland: www.wmo-raadlansingerland.nl
Wmo-raad Raalte: www.wmoraadraalte.nl
Wmo-raad Zoetermeer: www.wmoraadzoetermeer.nl

Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie * Bereik uw achterban via social media
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Nog meer suggesties

*

Maak informatie beschikbaar: laat zien waarover mensen mee kunnen denken/discussiëren, via welk kanaal en tot wanneer.

*

Zorg dat duidelijk is waarover u mensen vraagt mee te denken. Een concrete vraagstelling is belangrijk. Dit moet afgebakend zijn omdat mensen anders ‘verdwalen’ in de
vraag. Daardoor krijgt u niet het type antwoord dat u wilt. Stel een duidelijke termijn
waarbinnen u de discussie voert.

*

Voor alle acties via social media om signalen op te halen geldt: maak zichtbaar wat er
met de signalen gebeurt. De verwachtingen van mensen worden zo helder gehouden.
Dus laat zien wat er met de input van mensen wordt gedaan en koppel dit terug.

*

Check continu of de signalen individuele zorgen zijn of breder gedragen
aandachtspunten.

*

Omdat niet iedereen over een Twitteraccount beschikt, is het belangrijk altijd breder
te toetsen wat de status is van de signalen die u als Wmo-raad krijgt. U kunt hiervoor
bijvoorbeeld een ‘standby’ controlegroep van burgers opzetten. Eens in de zoveel tijd
spreekt u hen aan om snel te toetsen wat ze ergens van vinden.

*

Bedank en waardeer mensen voor hun inzet. U laat zo waardering zien waarmee u de
bereidwilligheid om vaker mee te doen vergroot (uw positie naar de gemeente wordt
zo sterker) en u blijft transparant (bijdragen verdwijnen niet in een zwart gat).

***
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3.	En wat er nog meer kan
met social media
3.1. Communiceren met andere Wmo-raadsleden en
gemeente
Als Wmo-raadslid komt er veel op u af terwijl uw tijd beperkt is. Goed communiceren met
andere raadsleden en met de gemeente is cruciaal. Het is de enige manier om gezamenlijk
beleid te ontwikkelen. Hoe zorgt u dat u als Wmo-raad met elkaar besluiten neemt en
die vervolgens op een effectieve manier communiceert naar de gemeente? Hoe kunt u
samen met de gemeente werken aan het Wmo-beleid, in een vroegtijdig stadium van het
beleidsproces? En denk daarbij niet alleen aan contact met de betrokken beleidsmedewerkers, maar ook aan het overleg met de wethouder en contactmomenten met de commissie
welzijn. Social media kan hierbij een middel zijn.

3.2 Digitale cocreatie
Met behulp van social media kan de Wmo-raad, een cliëntenorganisatie of een gemeente
vorm geven aan digitale cocreatie. Dit is het plaats- en tijdonafhankelijk betrekken van
veel mensen op hetzelfde moment. Doordat veel mensen meedoen aan een ontwerpproces, zullen de resultaten en de uitvoering gedragen worden door een groot deel van de
burgers. En daarmee is de kans op succes groter.

3.3. Wanneer gebruikt u welke social media?
• Om online samen te werken: Google Drive, Skype.
Maak gebruik van online samenwerkingsmiddelen. Via een instrument als Google Drive
is het mogelijk om samen online te werken binnen documenten, dus ook beleidsdocumenten. Het is daarmee niet per se noodzakelijk om veel papier te printen of bij elkaar te
komen.
Gebruik Skype om online te vergaderen. Via Skype is het mogelijk om gratis te bellen,
maar ook om te chatten en conferentiegesprekken te voeren. Je kiest zelf of je de webcam aan of uit zet, al naar gelang het belang van het kunnen zien van gezichtsuitdrukkingen of handgebaren.

***
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Wat is Google Drive?
Google Drive is een online toepassing waarbij u met meerdere mensen
tegelijk kunt werken aan documenten, presentaties etc. Gebruikers kunnen toegang krijgen tot die documenten (dit kan op uitnodiging, maar kan
ook openbaar worden gemaakt) en hoeven op die manier niet te zoeken
naar de laatste versie. Documenten staan op internet en zijn dus ook toegankelijk als u niet achter uw eigen computer zit. Meer informatie over
werken met Google Drive vind u op:
www.apestaartjaren.be/mediapedia/online-samenwerken-google-docs.

Wat is Skype?
Skype is een programma waarmee u via internet gratis kunt bellen - met en
zonder beeld van de webcam. Met het programma kunt u niet alleen bellen,
maar ook chatten, conferentiegesprekken voeren (ook met groepen) en smsberichten versturen. Het is ook mogelijk om te bellen naar vaste nummers in
plaats van de Skype accounts. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Voordeel: u hoeft niet fysiek bij elkaar te komen om bijvoorbeeld te vergaderen.

• Om het advies dat u uitbrengt te ondersteunen: LinkedIn, Twitter, blog.
Bied het advies eens in een andere vorm aan de gemeente aan. Bijvoorbeeld als een blog met
daarin reacties van de achterban of de uitkomsten van een poll/webenquête. Hiermee laat u
zien hoe gedragen het advies is. Of denk aan een door Wmo-raad en actieve burgers/cliënten
uit de achterban gezamenlijk geschreven document via Google Drive. Of een samenvatting
van meningen op basis van verzonden tweets over een bepaald thema/ onderwerp.

• Om het uitgebrachte advies als PR-activiteit in te zetten: blog, LinkedIn, Twitter
Het advies kunt ook op de eigen webpagina van de Wmo-raad zetten. Op die manier
biedt u het ook aan uw achterban aan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een blog waar
uw achterban op kan reageren. Om het advies als PR-activiteit in te zetten kunt u gebruik
maken van een ‘wordle’, waarbij u het advies omzet in een beeld. In een oogopslag wordt
duidelijk wat de strekking van het advies is. Via LinkedIn, de website en/of Twitter kunt u
het advies delen met uw achterban (en andere geïnteresseerden). Korte, krachtige citaten
uit het advies zijn zeer goed bruikbaar om via Twitter te verspreiden. Vergeet daarbij niet
om te verwijzen naar het gehele advies, wat u natuurlijk beschikbaar stelt via de website
of de blog.
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• Om digitaal te cocreëren met betrokken burgers: website, community
Voor digitale cocreatie wordt vaak een specifieke website in het leven geroepen. Een
inspirerende website is www.mijnborne2030.nl. Via deze website worden burgers van
Borne betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie. De website bundelt al
het nieuws, tweets en filmpjes die in dit project worden gemaakt. Ook de gemeente
Peel en Maas is al ver in deze vormen van burgerparticipatie:
www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=116285
Ook kan een Wmo-raad of gemeente een ‘community’ opzetten van burgers die willen
meedenken. U kunt via deze community nieuws en wetenswaardigheden verspreiden,
maar ook snelle webenquêtes of polls uitvoeren of meer gecompliceerde discussies voeren
en gezamenlijk documenten bewerken. Er worden ook steeds meer communities opgezet
voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen of jongeren, die daar terecht kunnen
voor informatie die voor hen interessant en belangrijk is. Zij kunnen via die community
ook weer bevraagd worden op belangrijke thema’s. Vergeet ook hier niet regelmatig
deze groepen te bedanken en te waarderen voor hun betrokkenheid. Een voorbeeld van
een community voor jongeren is: www.kattuk.nl Dit is een website van, voor en door
Katwijkse jongeren vanaf 16 jaar. De website is een initiatief van verschillende (welzijns-)
organisaties en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Katwijk.
In IJsselstein is als eerste gemeente in Nederland een community voor senioren opgericht
onder meer om de kans op sociaal isolement te verkleinen. Deze community wordt ook
door diverse (welzijns)organisaties en de gemeente mogelijk gemaakt. Meer weten? Kijk
op www.onsijsselstein.nl

3.4. Veiligheid, privacy en eigendomsrechten
Naast alle mogelijkheden van social media zijn er ook kanttekeningen bij te
plaatsen:
1.	Privacy. Denk goed na voor u persoonlijke gegevens van uzelf, maar ook van anderen
via social media deelt. Ook omdat de achterban van Wmo-raden en cliëntenorganisaties soms bestaat uit mensen in kwetsbare posities, is het verstandig om vooraf te
bedenken welke informatie u van ze vraagt en in welke mate deze privacygevoelig is.
Cliënten kunnen met hun input een inkijk in hun dagelijks leven geven. Niet iedereen
is zich bewust van de openheid van social media en dus is zorgvuldigheid belangrijk. De
organisatie Bits of Freedom schrijft hierover op www.bof.nl.
2.	Zorg dus voor online-veiligheid. Social mediawijsheid wordt dit ook wel genoemd:
weet wat je post en wat ermee kan gebeuren. Met verschillende websites en spellen
kunt u controleren of u veilig gebruik maakt van internet en hoe u omgaat met privacy.
Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen, maar ook voor anderen interessant en bruikbaar. Handige websites zijn:

***
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http://www.digivaardigdigiveilig.nl/
http://www.mediawijzer.net/
http://www.diplomaveiliginternet.nl/the-game
http://klassetv.nl/pakket/mediawijsheid/

3.	Hou er bij het delen van informatie en documenten rekening mee dat dit gevolgen kan
hebben voor het ‘eigenaarschap’ van die informatie. Bedrijven achter sociale netwerken en andere social media zijn vaak in de Verenigde Staten gevestigd, waar andere
wetgeving geldt. Sommige bedrijven hebben in hun ‘kleine lettertjes’ staan dat de
inhoud die u deelt, automatisch eigendom wordt van het medium, en mogen dan deze
informatie doorgeven of verkopen aan derden. Meer informatie over eigendomsrechten vind u op www.ictrecht.nl en de website van expert Arnoud Engelfriet:
http://www.iusmentis.com/.

Voorbeeld
“In de LinkedIn-groep van het kennisprogramma Cliëntenparticipatie en in
de groep van de Koepel Wmo-raden hebben we geëxperimenteerd met een
discussie waarin mensen konden meedenken over de toekomst van Wmoraden. Dit vraagt allereerst om een prikkelende vraag. Wij hebben gekozen
voor de stelling: ‘In 2020 zijn Wmo-raden overbodig. Ziet u dit ook zo of
denkt u hier anders over?’ Door deze vraagstelling kregen we snel reacties.
Een eerder gestelde vraag was een stuk opener en breder geformuleerd: Hoe
ziet cliëntenparticipatie in 2020 eruit? Deze vraag lokte beduidend minder
reacties uit. Overigens hebben we lang nagedacht of we de stelling ‘In 2020
zijn Wmo-raden overbodig’ wel op deze manier konden plaatsen. Door de
vraagstelling ontviel veel van de nuance die eigenlijk achter deze uitspraak zit.
Gelukkig heeft dit de discussie niet in de weg gezeten. Ons advies is dus: ook
al is het eng om een duidelijke stelling te posten, als het echt belangrijk is om
te weten wat mensen denken, doe het dan gewoon. Nog een tip: denk aan de
tijd die dit kost. De discussie moet gestart worden, de reacties gelezen en soms
moet er gereageerd of gemodereerd worden.” Aldus Marjoke Verschelling en
Brechtje Walburgh Schmidt van MOVISIE.
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4. Waar vindt u meer
informatie?
LinkedIn: www.linkedin.com
Facebook: www.facebook.com
Google Drive: www.google.com – tabje Drive
+Hangouts: www.google.com/+/learnmore/hangouts/
Twitter: www.twitter.com
Hootsuite: www.hootsuite.com
Tweetdeck: www.tweetdeck.com
Mobypic: www.mobypic.com
Twitpic: www.twitpic.com
Twitterfountain: www.twitterfountain.com
Blog: www.blogspot.nl
Ga naar www.movisie.nl voor handige digitale onderzoeken en andere publicaties voor
en over Wmo-raden.

***
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare
toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van
kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale
sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie,
vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg
sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn
en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s
georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en
centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen,
vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale
leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. Onze ambitie
zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken.
is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving
Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving
waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Veel Wmo-raden vinden het lastig om alle burgers en doelgroepen te bereiken
blijkt uit onderzoek. Wilt u meer communiceren met uw achterban? Wilt u
makkelijker overleggen met uw collega’s in de Wmo-raad en met de gemeente?
Ga dan aan de slag met social media!
Met social media bereikt u in korte tijd een grote groep mensen. U kunt zo
snel informatie verzamelen en ontwikkelingen volgen op bepaalde thema’s
of vraagstukken. Via social media bent u op de hoogte van de wensen,
standpunten en belangen van uw achterban. En u kunt makkelijk contact
leggen met deskundigen.
In ‘Bereik uw achterban via social media’ leest u meer over Facebook, LinkedIn,
Twitter en hoe u deze en andere social media slim inzet. Deze social mediagids
voor het betrekken van burgers is gemaakt voor Wmo-raden, maar is ook
interessant voor cliëntenorganisaties, gemeenten en andere organisaties. Een
publicatie in de reeks ‘Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie’ van
het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie.
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