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Dit rapport bevat een weergave van de uitkomsten naar aanleiding van een inventarisatie naar wat er 

bekend is over het gebruik van online en sociale media door (overheidsinstellingen) specifiek in relatie tot 

de aanpak van overlastbeleving. Er is gekeken naar de (mogelijke) inzet van instrumenten in relatie tot de 

beleidsdoelen in het interactief beleidsproces. Nederland is de grootste gebruiker van sociale media in 

Europa. Veiligheidsprofessionals zien in sociale media dan ook kansen om burgers beter te bereiken en te 

betrekken en de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. Daarnaast worden overheden ook 

geconfronteerd met de impact van burgers die zich dankzij de sociale media beter en sneller kunnen 

organiseren en daarmee andere eisen stellen aan de overheid. Enig begrip van sociale media en de werking 

ervan is daarmee onontkoombaar geworden voor de overheid. 

 

In dit rapport is antwoord gegeven op de vraag hoe overheden online en sociale media kunnen inzetten bij 

het aanpakken van overlast en wat we daarvan kunnen leren in termen van effectiviteit en 

randvoorwaarden. Tijdens de onderzoeksfase heeft het CCV verschillende invalshoeken onderzocht. Zo is er 

allereerst gekeken naar hoe overheden sociale en online media toepassen in de verschillende fases van 

beleidsvorming en uitvoering bij het aanpakken van overlast. Daarnaast is er gekeken wat er bekend is over 

het gebruik en het bereik van die media. Tot slot heeft het CCV een aantal leerpunten benoemd voor het 

toepassen van online en sociale media. 

 

IAA-model 

De effectiviteit en werkzaamheid van sociale media is alleen te beoordelen in relatie tot het doel waarvoor 

en de boodschap waarmee sociale media is ingezet. In het geval van sociale overlast is het startpunt een 

probleemsituatie. Voor overlastsituaties ontwikkelde Andersson Elffers Felix (AEF) een werkmodel, het 

zogenoemde Informatie Analyse Actie-model (IAA-model), dat een stappenplan bevat dat een goede match 

tussen bewoners en professionals kan bevorderen. Op basis van de afgenomen interviews en deskresearch 

heeft het CCV verschillende initiatieven in kaart gebracht en zijn de verschillende beleidsdoelen ervan 

gekoppeld aan het IAA-model. Op deze manier kunnen sociale media als communicatiemiddel dienen in de 

interactieve beleidsvorming. Hierna zijn de verschillende fases van het IAA-model gekoppeld aan de functies 

van sociale media. 

 

Informatiefase 

In de Informatiefase verzamelt de overheid relevante informatie over het overlastprobleem. Ze volgt 

sentimenten en onderscheidt feiten en beelden. Sociale media kan helpen om te monitoren welke 

onderwerpen en sentimenten er spelen in de wijken en buurten. Sociale media kunnen daarbij het melden 

makkelijker maken, omdat de overheid hiermee een laagdrempelig platform biedt, zoals een website of een 

app met met meldingsmogelijkheden. Hierbij kan de media niet los gezien worden van de feitelijke offline 

interactie tussen overheid en burger. Een goede verstandhouding tussen professionals en burgers is daarbij 

van belang. Er zijn grote verschillen te zien in de begrenzing van het doel waarvoor het medium wordt 

ingezet (algemeen of specifiek thema), de begrenzing van de gemeenschap die betrokken is (algemeen, 

buurt of ondernemersgemeenschap), de empowerment (mogelijkheid voor burgers om de informatie van 

andere bewoners te zien), de inbedding in de organisatie (welke slagvaardige organisatie zit er achter) en 

de integratie van verschillende media (de mediamix). 

 

Analysefase 

In de Analysefase is er aandacht voor het probleem en de achterliggende motieven. De overheid kan sociale 

media naast andere instrumenten inzetten om een beeld te krijgen van wat bewoners belangrijk vinden in 

de wijk en om een gezamenlijke probleemdefinitie te formuleren. Het is daarbij van belang dat de overheid 

online de dialoog aangaat met relevante bewoners, zodat professionals kunnen reageren op reacties of 

vragen van burgers en andersom ook feedback ontvangen over wat er speelt in de wijk. Ook bieden sociale 

media de mogelijkheid tot het creëren van een online platform, bijvoorbeeld op Facebook. Overheden 

kunnen hier samen met de burger bespreken welke punten hoog op de agenda moeten komen te staan 

(prioriteren) of de prioritering door burgers onderling faciliteren. Een online dialoog en het samen opstellen 

SAMENVATTING 
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van prioriteiten helpt bij het matchen van de ideeën van bewoners en professionals om tot een 

gezamenlijke probleemdefinitie te komen. Sociale media zijn laagdrempelig en maken het zo voor een grote 

groep bewoners makkelijker om deel te nemen aan discussies. De minder actieve bewoners kunnen daarbij 

de discussie volgen.  

 

Actiefase 

In de Actiefase staan de synthese, het doel, opties van keuzes en een aanpak centraal. Bewoners kunnen 

hier bijdragen met kennis, informatie en betrokkenheid. De overheid blijft daarentegen verantwoordelijk 

voor de inzet van collectieve middelen. Zowel online als offline lijkt het lastig bewoners te activeren. Daar 

waar het wel lukt, is er al een bestaande werkstructuur met een langere traditie en/of persoonlijk contact. 

Om te beginnen kan de overheid ervoor kiezen de burgers via sociale media slechts te informeren over 

keuzes, aanpak en resultaten. We zien echter ook dat wederkerigheid en inbedding belangrijke voorwaarden 

zijn voor burgers om actief deel te nemen. Via sociale media kan de overheid een start maken tot co-

creatie, een samenwerkingsvorm waarin de burger actief deelneemt en samen met de gemeente een 

project opzet en uitvoert. Via een online campagne kan de overheid burgers bij elkaar brengen, regels 

communiceren en burgers activeren (gefaciliteerd door de overheid). Naast communiceren moet een 

overheid ook kunnen leveren. Dat begint vaak met geven, vertrouwen winnen en de eigen 

verantwoordelijkheden aanhoudend benadrukken. 

 

Toepassing 

Overheden passen sociale media op grote schaal toe. Dit doen zij vooral om relaties te onderhouden en 

signalen te krijgen en om campagnes te ondersteunen. Vooral Twitter, Facebook en Youtube zijn populair 

bij overheden. Deze media worden gebruikt om de burger te bereiken en snel te kunnen reageren op 

reacties van de burger. Op deze manier bieden sociale media  ondersteuning voor het dienstverlenings- en 

communicatiebeleid. Professionals, de afdeling communicatie en wethouders experimenteren volop met 

deze nieuwe mediavormen. Daarentegen zetten overheden sociale media nog te vaak autonoom in en 

ontbreekt de infrastructuur. 

 

Gebruik en Bereik 

Het gebruik van sociale media is inmiddels een gevestigd kanaal gebleken. Het medialandschap is echter 

sterk aan verandering onderhevig. Het uitgangspunt is dat je gebruik maakt van media waar overheden de 

burgers optimaal mee kunnen bereiken. Sociale media dienen dan ook ingezet te worden naast de 

traditionele media. Het is belangrijk dat daarbij de logica van een medium gerespecteerd wordt. Zo is 

Twitter een laagdrempelig en open systeem (‘roeptoeter’) dat om een snelle reactie vraagt. Facebook biedt 

meer mogelijkheden tot besloten fora en is vooral nuttig voor merkenbouw. Slechts een klein deel van de 

mensen op sociale media is heel actief. Het overgrote deel van de gebruikers is reactief (volgt alleen maar). 

Het inzetten van sociale media vergroot dus de zichtbaarheid en bekendheid, maar activeert burgers niet. 

Zo bleek bijvoorbeeld dat een Twitterspreekuur heeft bijgedragen aan meer bekendheid en bereikbaarheid 

van een wethouder. Ondanks dit platform maakten burgers geen gebruik van het spreekuur. Daarbij tonen 

onderzoeken aan dat overheden met de inzet van sociale media ook burgers bereiken die normaal gesproken 

niet aanwezig zijn op fysieke bijeenkomsten en spreekuren. Burgers online zijn daarbij niet per definitie 

representatief. Sociale media lenen zich voor verrijking van beleid, maar voor het maken van keuzes over 

de inzet van publieke middelen ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur. 

 

Lessen en Aanbevelingen 

Sociale media zijn gebaseerd op het principe van wederkerigheid, snelheid, laagdrempeligheid en 

interactie. Burgers kunnen zich door de komst van sociale media makkelijker en sneller organiseren en 

maken hier ook gebruik van. Bij overlast zijn burgers goed te activeren en willen zij graag meedenken. 

Sociale media bieden de mogelijkheid bestaande relaties te versterken en onderhouden. Activering begint 

met ‘geven’ en niet met vragen. Een medium moet daarom ingebed zijn in een organisatie met de 

bijbehorende afspraken. Denk daarom aan de koppeling met bijvoorbeeld wijkteams. Veel initiatieven 
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ontstaan in de uitvoering, maar niet altijd is de uitvoering uitgerust om ook te handelen. Dat vraagt om een 

zekere handelingsruimte  bij professionals. Geef ze bijvoorbeeld een klein budget. Het gebruik van sociale 

media helpt in het kanaliseren van emoties en sentimenten die leven in de omgeving. Niet het medium, 

maar het beleidsdoel bij overlast staat centraal. Sociale media zijn aanvullend op bestaande media. Er is 

geen sprake van vervanging (van ‘traditionele’ media). De inzet van verschillende kanalen moet elkaar 

versterken vanuit een strategie. Een belangrijke onderschatte functie van sociale media is dat deze media 

ook de informatie-uitwisseling en het vertrouwen tussen professionals versterken.  
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1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND 
 

Nederlanders zijn de grootste gebruiker van sociale media in Europa1. Meer dan 65 procent van de 

ondervraagde burgers is actief op blogs, sociaal netwerksites of fora. Ook overheden maken in hun 

communicatie gebruik van online en sociale media om met burgers te communiceren. Het sociale 

mediagebruik van gemeenten is de afgelopen jaren opnieuw gestegen. Zo heeft 96 procent van de 

gemeenten een Twitter-account en heeft 72 procent een Facebook-account2. Volgens de Nationale Politie 

zijn sociale media dan ook een belangrijke manier om in contact te komen met de burger. Sociale media 

kunnen daarmee niet meer als hype worden beschouwd; het is een gevestigd kanaal aanvullend op de 

traditionele media. Burgers en professionals communiceren nog steeds via de traditionele media, maar 

bevinden zich daarnaast nu ook op diverse sociale netwerken en micro-blogs, zoals Twitter. 

  

Professionals zien in het gebruik van deze media kansen om bewoners beter te bereiken en te betrekken en 

de relatie tussen burgers en overheid te verbeteren. Daarnaast worden overheden ook geconfronteerd met 

de impact van burgers die zich dankzij de sociale media beter en sneller kunnen organiseren en daarmee 

andere eisen stellen aan de overheid. Zo kan een klein probleem snel een grote vlucht nemen door de 

onevenredige aandacht die het krijg via sociale media. Enig begrip van sociale media en de werking ervan is 

daarmee niet alleen lusten, maar is onontkoombaar geworden.  

 

In gesprek met overheden dringt zich bij herhaling de vraag op hoe de toepassing van online en sociale 

media een bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van de overheid, juist ook bij het verbeteren van de 

overlastbeleving. Waar liggen kansen? Wanneer zetten overheden sociale media in? Wat is bekend over de 

effecten? Met deze inventarisatie heeft het CCV onderzocht wat er bekend is over het gebruik van online en 

sociale media door (overheids)instellingen specifiek in relatie tot overlastbeleving. We kijken naar de 

(mogelijke) inzet van instrumenten in relatie tot de beleidsdoelen in het interactief beleidsproces.  

1.2 LEESWIJZER 
 

Het rapport beslaat in totaal zeven hoofdstukken, inclusief deze inleiding. In het tweede hoofdstuk vindt u 

een beschrijving van de opzet van het onderzoek. Hoofdstuk 3, 4 en 5 biedt u informatie met voorbeelden 

van toepassingen in de verschillende beleidsfases. In hoofdstuk 6 gaan we in op het bereik en het gebruik 

van sociale media en in hoofdstuk 7 vindt u tot slot een overzicht van de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen. 

____ 

1 CBS, 2013  

2 Kok, De Voogd & Loeffen, 2013 

1 INLEIDING 
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2.1 DOELSTELLING 
Deze inventarisatie geeft inzicht in hoe overheden online en sociale media toepassen, wat we er tot nu toe 

van kunnen leren en wat de randvoorwaarden zijn. De effectiviteit van sociale media hangt daarbij samen 

met het doel, de toepassing en het gebruik ervan. Het is dan ook alleen zinvol om het middel te benaderen 

binnen de context van de toepassing: de beleidsdoelen, het beoogde effect, de toepassing en het gebruik.  

2.2 ONDERZOEKSVRAGEN 
De hoofdvraag luidt: hoe wordt online en sociale media door overheden ingezet bij overlast en wat kunnen 

we daarvan leren in termen van effectiviteit en randvoorwaarden? 

 

Deelvragen zijn:  

1. Hoe worden sociale en online media toegepast in de verschillende fases van de beleidsvorming en 

uitvoering bij overlast? 

2. Wat is bekend over het gebruik en het bereik van die media? 

3. Welke lessen kunnen we trekken ten aanzien van de toepassing?  

2.3 ONDERZOEKSOPZET 
Voor dit onderzoek heeft het CCV bureauonderzoek uitgevoerd en zijn verschillende interviews afgenomen. 

  

Deskresearch 

Om antwoord te geven op de vraag hoe overheden de media toepassen, heeft het CCV aan de hand van een 

beleidsfasemodel verschillende bestaande initiatieven bestudeerd en in kaart gebracht. In vraaggesprekken 

met gemeenten en middels deskresearch (internet search) is een groslijst van initiatieven opgesteld en zijn 

enkele gevestigde en sprekende voorbeelden gekozen. 

 

Cases 

Om antwoord te geven op de vraag over wat er bekend is over de inzet en het bereik van sociale en nieuwe 

media, is in de literatuur gezocht naar aanwijzingen. Aan de hand van verdiepende interviews (cases) heeft 

het CCV onderzocht of er enig bewijs is dat de achterliggende beleidsdoelen ook worden bereikt. Bij een 

aantal cases is het CCV aan de hand van een vaste vragenlijst dieper ingegaan op de uitwerking van 

initiatieven in de praktijk. Daarbij is gezocht naar bewijzen voor effectiviteit en naar de succes- en 

faalfactoren. Dit heeft soms harde cijfers en soms slechts aanwijzingen opgeleverd. Aan de hand van de 

interviews heeft het CCV tot slot ook gekeken naar wat er bekend is over de randvoorwaarden om sociale 

mediatoepassing ook te laten slagen. 

2 OPZET INVENTARISATIE 
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2.4 TOEPASSINGSKADER 
De effectiviteit en werkzaamheid van sociale media is alleen te beoordelen in relatie tot het doel waarvoor, 

en de boodschap waarmee sociale media worden ingezet. In het geval van sociale overlast, zoals 

hangjongeren, drugsoverlast en overlast van buren of dronken mensen, is het startpunt een 

probleemsituatie. Het is een situatie waarbij emoties vaak een rol spelen. Tegenover het voorkomen van 

overlast staat het werken aan leefbaarheid en kwaliteit van de sociale omgeving in de straat, buurt of wijk. 

Dat betekent ook bouwen aan vertrouwen tussen burgers en overheid, burgers en burgers en professionals 

onderling. 

 

Vanuit de beleidsontwikkeling rond deze thema’s zijn verschillende doelen te benoemen waar sociale en 

online media een rol (kunnen) spelen. Enkele voorbeelden:  

- het versterken van het imago van en de betrokkenheid met de straat, buurt, wijk of gemeente; 

- het versterken van de organisatiekracht en het zelfoplossend vermogen van een gemeenschap; 

- het toegankelijk en herkenbaar maken van professionals in de wijk; 

- het draagvlak krijgen en verrijken van beleid; 

- het kanaliseren van emoties als gevolg van onvrede of incidenten; 

- het zichtbaar maken van acties en resultaten. 

 

Informatie Analyse Actiemodel helpt matchen 

Speciaal voor overlastsituaties ontwikkelde AEF een werkmodel. Het zogenoemde Informatie Analyse Actie-

model (IAA-model)3 is een stappenplan dat een goede match tussen bewoners en professionals bevordert. De 

stappen die worden doorlopen hebben sterk het karakter van interactieve beleidsvorming:  

1. In de Informatiefase verzamelt de overheid relevante informatie over het probleem. Ze onderscheidt 

feiten en beelden en volgt sentimenten.  

2. In de Analysefase is er aandacht voor het probleem en de achterliggende motieven. De overheid gaat 

de dialoog aan met relevante bewoners en kijkt of respectievelijk de waarneming, het oordeel en de 

reacties corresponderen met die van de professionals. Het gaat hier om matchen, het komen tot 

oplossingen is uitgesteld.  

3. In Actiefase staan de synthese, het doel, opties van keuzes en een aanpak centraal. Bewoners kunnen 

hier met kennis, informatie en betrokkenheid bijdragen. De overheid blijft verantwoordelijk voor de 

inzet van publieke middelen. Monitoren en evalueren volgen daarop. 

____ 

3 Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2012 
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Figuur 1: Schematische weergave van het IAA-model 

 

Toepassingen per fase 

Binnen elke fase binnen het IAA-model zijn andere interacties passend. In de volgende hoofdstukken gaan 

we in op de toepassingen bekend binnen de beleidsfasen. Een overzicht: 

 

Fase Beleidsdoel  Toepassing 

 

Informatiefase - Beeld van de situatie 

- Informatie verzamelen over 

waarneming en beoordeling (en het 

effect ervan) bij burgers en overheden 

- Signaleren en voorkomen escalatie 

- Monitoren  

- Melden 

 

Analysefase - Matchen van beelden (burger en 

professional) 

- Draagvlak voor beleid en uitvoering 

- Aanscherpen probleemdefinitie  

- Synthese en oplossingen zoeken  

- Dialoog  

- Prioriteren 

 

 

Actiefase - Vertrouwen winnen 

- Verbeteren (gezamenlijke) uitvoering 

- Norm bevestigen/imago 

- Verbeteren buurt imago, sociale 

interactie en buurt cohesie 

- Activering burgers en inzet burgers als 

extra ogen en oren 

- Informeren 

- Co-creatie 

- Campagne 

 

Evaluatiefase - Leren en verbeteren - Evalueren 
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3.1 INLEIDING  
In de informatiefase gaat het om het in kaart brengen van feiten (en fictie), maar ook het in kaart brengen 

van sentimenten en bewoners. Het gaat om het signaleren van veranderende sentimenten in een buurt of 

wijk, voordat een probleem uit de hand loopt. Overheden spreken dan van vroegsignalering. In termen van 

het IAA-model gaat het om het verzamelen van informatie bij bewoners en professionals over de situatie bij 

een bestaande probleemsituatie. Wat is bekend over de feitelijke situatie? Waar krijgen onderwerpen 

onevenredig aandacht? Waar matchen de beelden tussen bewoners en waar lopen ze uiteen? Wat zijn 

aannames van burgers en professionals ten aanzien van de situatie en welke conclusies verbinden de 

bewoners hieraan?  

3.2 MONITOREN 
Om beter zicht te houden op veranderende sentimenten in de wijk, peilen overheden hoe bewoners 

aankijken tegen veiligheid, leefbaarheid en overlastproblematiek. Informatie over de situatie en 

sentimenten in de wijk verlopen idealiter via de professionals actief in buurten en wijken. Een aantal 

gemeenten meet periodiek via scans en monitors de stand van zaken of ze voeren een schouw uit. De 

coördinatie op die informatie vindt plaats, in meer of mindere mate gestructureerd, binnen de kring van 

professionals en via afstemmingsoverleggen en de bekende overheidsdriehoek. Online monitoren kan daarbij 

ondersteunende inzichten bieden. Een aantal voorbeelden: 

 

• Meta-analyse op sociale mediaberichtgeving 

Sinds januari 2013 experimenteert de gemeente Eindhoven succesvol met meta-analyses op sociale 

mediaberichtgeving. Met een speciaal ingerichte tool kan de gemeente aan de hand van zoekwoorden 

het berichtenverkeer op verschillende sociale media op waarde schatten. Naast het volume en de 

locatie, brengt de gemeente ook de connotatie (positieve of negatieve berichtgeving) in beeld (zie de 

figuren hieronder). Dagelijks houden twee mensen, één van het Klant contactcentrum (KCC) en één van 

de communicatieafdeling, zich bezig met de webcare. De afdeling OOV van de gemeente heeft ook 

toegang tot het systeem. De gemeente Eindhoven zet het instrument in naast andere instrumenten en is 

daarmee aanvullend op andere informatiestromen. De toegevoegde waarde is dat het vooral snel een 

beeld geeft op specifieke thema’s. De toepassing van de tool lijkt vooral bij incidenten en crisissen van 

waarde te zijn. De sentimenten die leven bij bewoners helpen bij het adviseren van bijvoorbeeld de 

burgemeester. De gemeente kan zo makkelijker een communicatiestrategie vaststellen. Zo is de tool 

gebruikt nadat er video via het internet verspreid werd, waarin te zien was hoe een jongen zwaar werd 

mishandeld. Er was veel verontwaardiging en mensen wilden voor eigen rechter gaan spelen. De 

uitkomsten naar aanleiding van het monitoren met de tool hebben geholpen te bepalen welke rol de 

burgemeester zou moeten spelen. Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor de politie-rol, vanwege 

de ernstige bedreigingen die zij tegenkwamen in hun analyse.4 

 

 
Meta-analyse gemeente Eindhoven 

____ 

4 De Leeuw, 2013 

3 TOEPASSINGEN INFORMATIEFASE 
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• Online monitoren 

Overheden maken meer gebruik van diensten die meta-analyses uitvoeren op interactie via sociale 

media. Daarmee monitoren ze sentimenten, het zogenaamde ‘luisteren’ rond bijvoorbeeld gevoelige 

thema’s, zoals de eenwording van Europa. Ook meer lokale sentimenten kunnen in kaart worden 

gebracht. Een analyse geeft zicht op de frequentie en de onderwerpen die online leven binnen een 

gemeente. Verder geeft het zicht op het sentiment dat leeft rond een onderwerp bij verschillende 

groepen en wie hierbij de key influencers zijn (positief of negatief). Tot slot kunnen overheden met 

online monitoren de locaties van de ‘gesprekken’ in beeld brengen, via welke sociale media en via 

welke apparaten. Er zijn zowel gratis als betaalde toepassingen voor online monitoren beschikbaar op 

de markt. 
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Praktijkervaring: Online monitoring en webcare 

 

Casus Gemeente Den Bosch 

In 2012 heeft de gemeente Den Bosch de pilot webcare en online monitoring gedraaid, om te 

onderzoeken of het efficiënt was om online berichten van de burger te monitoren en af te handelen. 

Via een online mediamonitor kan de gemeente aan de hand van zoekwoorden het berichtenverkeer op 

verschillende sociale media op waarde schatten. Deze monitor verzamelt continue alle 

Nederlandstalige berichten op het internet. Naast berichten op Twitter, Facebook of LinkedIn scant 

de monitor ook de berichten op meer dan 350.000 weblogs, fora en nieuwsbronnen. 

 

  
 

Organisatie 

De afdeling Communicatie voert de online monitoring uit voor het maken van een omgevingsanalyse 

bij strategische vraagstukken, projecten, politiek-bestuurlijke onderwerpen, crisiscommunicatie en 

het verbeteren van hun website. Ook de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (evenementen en 

veiligheid) monitort tijdens bepaalde gebeurtenissen in de stad. Het Gemeentelijk Contactcentrum 

houdt zich voornamelijk bezig met webcare (beantwoording van vragen en meldingen). Daarnaast zijn 

er toepassingsmogelijkheden voor Onderzoek & Statistiek, Wijkmanagement en Economische Zaken 

(stadspromotie).  

 

Gebruik 

De gemeente Den Bosch heeft de keuze gemaakt om sociale media op te nemen in het 

dienstverlenings- en communicatiebeleid. Hierbij kan overzichtelijk worden gemaakt wat het totale 

volume is van gesprekken, wat het sentiment is van deze gespreken, op welke typen online media 

deze gesprekken plaatsvinden, welke personen de key influencers zijn (positief of negatief), via welke 

apparaten ‘gesprekken’ plaatsvinden en op welke locaties. Naast het monitoren van relevante online 

conversaties en het maken van omgevingsanalyses, heeft de gemeente via deze tool ook de 

mogelijkheid om te participeren in de ‘gesprekken’ door te reageren (webcare). Naast het afhandelen 

van vragen en reacties heeft de gemeente met deze tool ook de mogelijkheid het (klant)contact te 

beheren. 

 

Resultaat 

In zo’n 1500 tot 2000 berichten per maand is de gemeente genoemd of aangesproken. Daarbij zijn er 

ongeveer 20 berichten waarop een reactie naar de afzender nodig is. Daarnaast tonen berichten 

dagelijks aan welke dienstverlening de gemeente zou moeten verbeteren volgens bewoners. 
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3.3 MELDEN 
Om burgers goed van dienst te kunnen zijn, hebben gemeenten een meldpunt ingericht. Bewoners hebben 

hiermee een centraal aanspreekpunt bij de overheid voor overlastsituaties. Sociale media worden vooral 

ingezet om de drempel om te melden te verlagen. Hierdoor kan worden voorkomen dat problemen 

escaleren. Ook wordt gekeken hoe meldingen beter gedeeld en beantwoord kunnen worden. De interactie 

tussen burgers onderling komt meer centraal te staan. Enkele voorbeelden: 

 
• Meldsites 

Er zijn verschillende meldsites die burgers en professionals een beeld geven van overlastsituaties. Het 

van oorsprong Engelse FixMyStreet en de Nederlandse equivalenten Verbeterdebuurt.nl (commercieel) 

en Buitenbeter (commercieel) zijn websites en telefoonapplicaties waar burgers naast de mogelijkheid 

tot het plaatsen van meldingen ook informatie kunnen delen over meldingen van andere bewoners (zie 

onderstaande figuren). Deze meldingen worden visueel in kaart gebracht, zodat er te zien is wat er 

waar speelt. Bewoners kunnen problemen van diverse aard melden, maar ook ideeën aandragen. 

Idealiter zouden deze  meldsites ook inzicht moeten geven in de opgeloste situaties. Omdat veel 

gemeenten in Nederland geen gebruik maken van de websites – en meldingen alleen worden 

doorgestuurd – is de feedbackfunctie niet altijd beschikbaar. 

 

  

Fix my street (UK)     Verbeter de buurt 

 
Buiten beter 

 

• Vuurwerk melden via Twitter 

Ook via Twitter hebben bewoners de mogelijkheid tot het plaatsen van meldingen. Het voordeel van dit 

medium is vooral dat het snel en laagdrempelig is. De Politie IJmond experimenteerde rond de 

jaarwisseling 2012-2013 met meldingen via Twitter.  
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In totaal zijn 1.100 tweets verstuurd met de hashtag #vwlast, niet alleen om overlast te melden, maar 

ook om anderen te wijzen op het project, de politie complimenten te geven, vragen te stellen en ook 

om beledigingen te uiten.5. Naast de 36 telefonische meldingen, waren er 36 bruikbare meldingen 

binnengekomen via Twitter. Bij de jaarwisseling 2013-2014 hebben meerdere gemeenten naar 

tevredenheid geëxperimenteerd met #vwlast6. Met #vuurwerkafval030 konden inwoners van Utrecht 

voor nieuwjaarsdag (2013) aangeven waar overlast was van vuurwerkafval. Deze locaties kregen bij het 

schoonmaken van vuurwerk voorrang7. 

 

 

Twittermeldingen vuurwerkoverlast 

 

• Melden verdachte omstandigheden binnen een gemeenschap 

In de gemeente Groningen heeft de politie in 2012 via een proef ervaring opgedaan met ComProNet 

(Community Protection Network). Via dit systeem melden deelnemers (burgers, stadswachten, 

horecabeveiliging en winkeliers) verdachte omstandigheden, bedreigende situaties of misdrijven via 

sociale media en mobiele applicaties aan elkaar én aan de politie. Omdat de smartphone via GPS de 

geografische locatie doorgeeft, kan de politie snel reageren op binnenkomende meldingen. Ook is het 

mogelijk foto’s van situaties via een app te delen met de politie en via een Twitter (@ComProNet). Op 

basis daarvan krijgen de deelnemers het verzoek de melding samen te onderzoeken. Uit pilots 

uitgevoerd onder burgers en ondernemers in Groningen, Assen en op Schiphol, blijkt dat ComProNet 

zorgt voor een hogere meldingsbereidheid en participatie door burgerdeelnemers. Daarnaast levert het 

snellere reactietijden en afhandeling door de hulpdiensten op. Dit zorgt voor een verhoogd gevoel van 

veiligheid. Op dit moment onderzoeken overheden of het systeem op grotere schaal, nationaal en 

internationaal, kan worden toegepast.8 

 

____ 

5 Noordhollands Dagblad, 2013 

6 Politie Nederland, 2013 

7 RTV Utrecht, 2013 

8 CGI Nederland, 2012 
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Compronet 

 

• SMS Alert 

In de Molenwijk in Amsterdam Noord hebben burgers zelf een SMS-alert georganiseerd. Wanneer 

bewoners iets verdachts zien in de wijk, waarschuwen zij de overige deelnemers via een centrale SMS. 

Deze SMS activeert iedereen en vaak nemen bewoners ook contact op met de politie. Een aantal 

misdrijven is op deze wijze al opgelost of voorkomen. Bewoners voelen zich prettiger en zien 

verbetering in de wijk, met name op het gebied van overlast. Dit initiatief heeft in 2012 de Hein 

Roethofprijs gewonnen9. 

 

• WhatsApp tegen inbraken 

In verschillende wijken in de gemeente Ede hebben bewoners een WhatsApp-groep opgericht om 

onderling verdachte situaties in de wijk te melden10. Met de gratis applicatie WhatsApp hebben 

smartphone-gebruikers de mogelijkheid gratis berichten naar elkaar te versturen. Het is een initiatief 

van buurtbewoners en wijkagenten naar aanleiding van een inbraakgolf in verschillende wijken. 

Wanneer meerdere bewoners de situatie inderdaad als verdacht bestempelen, waarschuwen zij direct 

de politie.  

  

Voorbeeldsituatie waarschuwen via WhatsApp 

 
• MELD app voor de buurt 

Politie, bewoners en ondernemers in het A-kwartier in Groningen Rehwinkel experimenteren met een 

app om de overlast in de buurt aan te pakken. Middels de MELD-app op de smartphone staan de 

deelnemers direct met elkaar in verbinding. Zo proberen ze de pakkans verhogen. Bewoners kunnen 

incidenten melden en de politie kan hierdoor gericht reageren. Bewoners fungeren als ogen en oren van 

de politie. Hierdoor is de kans op heterdaadaanhoudingen verhoogd. Bewoners staan ook met elkaar in 

contact, zodat zij elkaar onderling kunnen steunen en helpen. 

 

  

____ 

9 De Hein Roethofprijs is door het ministerie van Veiligheid en Justitie in het leven geroepen met het doel nationale bekendheid te geven aan 

projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. De organisatie is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Om het jaar worden de meest succesvolle en aansprekende projecten genomineerd. Dit zijn er maximaal vijf. De volgende 

verkiezing van de Hein Roethofprijs is in 2015. 

10 Omroep Gelderland, 2013 
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Praktijkervaring Melden 

 

Casus MeldStad Groningen 

De gemeente Groningen heeft gemerkt dat er steeds meer initiatieven zijn voor digitale meldingen. 

De burger is steeds meer digitaal actief en de gemeente wilt hierop inspelen. De gemeente heeft 

besloten een nieuw kanaal te openen waar bewoners meldingen kunnen plaatsen over de openbare 

ruimte; een digitale applicatie. Met de keuze voor een applicatie speelt de gemeente in op platforms 

waar de burger zich bevindt. De applicatie biedt tevens de mogelijkheid om een derde partij te 

betrekken bij meldingen. Het nadeel hiervan is dat informatie voor iedereen zichtbaar kan zijn. 

Bovendien maakt de gemeente zich hiermee ook afhankelijk van een andere partij. 

 

 
Uitleg op de applicatie MeldStad van de gemeente Groningen 

 

Organisatie 

Alle meldingen die via de reguliere en nieuwe online kanalen binnenkomen, worden gebundeld en 

komen terecht bij het Stadsbeheer. Daarnaast is er een koppeling met Twitter, waardoor meldingen 

ook digitaal plaatsvinden. Alle meldingen worden bovendien weergegeven in een digitale 

meldingenkaart. De gemeente zorgt voor zover mogelijk altijd voor een terugkoppeling naar de 

melder (mits bekend), ook als er niets met de melding is gedaan. Deze terugkoppeling is belangrijk, 

omdat melders zo weten dat hun melding in behandeld is genomen. De kans is dan groter dat deze 

persoon ook voor een nieuwe situatie  melding doet. 

 

Gebruik 

Met de applicatie heeft de gemeente Groningen een extra kanaal gecreëerd naast de traditionele 

kanalen. Dit is nodig omdat de burger zich steeds meer online bevindt. De applicatie maakt deel uit 

van de totale communicatiestrategie. 

 

Resultaten 

De applicatie maakt het bewoners makkelijker en laagdrempelig om een melding te doen. Daarnaast 

zorgt het voor transparantie over wat de gemeente met de melding heeft gedaan. Op de applicatie 

kunnen melders de locatie van een probleem aangeven en een foto meesturen. Ook kunnen melders in 

een categorieënlijst aangeven waar de melding over gaat en een eventuele toelichting geven. Tot slot 

kan de melder ervoor kiezen om contactgegevens in te vullen voor een terugkoppeling. Andere 

gemeenten worden dan ook aanbevolen een dergelijke applicatie te creëren of zich aan te sluiten bij 

bestaande initiatieven. 
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3.4 KANSEN EN BEPERKINGEN  
Bij de inzet van sociale media om zicht te krijgen op de problematiek en het sentiment in de wijken en 
buurten, zien we dat de media niet los gezien kunnen worden van de feitelijke offline interactie tussen 
overheid en burger. Sociale media kunnen helpen om het melden makkelijker te maken, maar signalen 
worden pas afgegeven als er ook in de werkelijke wereld sprake is van een goede verstandhouding tussen 
professional en burger. Er zijn grote verschillen te zien in de begrenzing van het doel waarvoor het medium 
wordt ingezet (algemeen of specifiek thema), de begrenzing van de gemeenschap die betrokken is 
(algemeen, buurt of ondernemersgemeenschap), de empowerment (mogelijkheid voor burgers om de 
informatie van andere bewoners te zien), de inbedding in de organisatie (welke slagvaardige organisatie zit 
er achter), de integratie van verschillende media (de mediamix). Geïnterviewde wijzen erop dat juist deze 
punten het verschil maken in de effectiviteit van het medium. 
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4.1 INLEIDING  
In de analysefase is het CCV de dialoog aangegaan met professionals en bewoners. Dit is nodig om een juiste 

analyse te maken van de feitelijke situatie, de waarneming en de beoordeling ervan en de effecten bij 

zowel burgers als de professionals. Het betrekken van de relevante bewoners en het toetsen van de beelden 

aan de feiten is juist in deze fase van belang om te kunnen komen tot een gezamenlijke beoordeling van een 

het bestaande probleem. Immers een goede probleemdefinitie is de helft van een oplossing. Wat bewoners 

en professionals aan afwijkend gedrag waarnemen en hoe ze dat vervolgens beoordelen, wordt idealiter 

strikt uit elkaar gehouden. Het gaat hier om het matchen van de ideeën en aannames die leven bij bewoners 

en professionals. 

 

Zoals gesteld is in deze fase de dialoog erg van belang. Het gaat er in deze fase om dat professionals ook 

daadwerkelijk in de gelegenheid zijn om contact te maken met de meest relevante bewoners. Online en 

sociale media kunnen helpen dat contact te leggen, een dialoog te structureren en prioriteiten van 

bewoners en professionals scherp in beeld te krijgen. 

4.2 DIALOOG AANGAAN 
Om aan meer informatie te komen, kan een gemeente besluiten om de dialoog met de burger aan te gaan. 

Zo kan er gereageerd worden op vragen of reacties van burgers, en krijg je feedback over wat er speelt bij 

de burgers. Naast het verzamelen van informatie biedt het dialoog de mogelijkheid om te komen tot 

voldoende inzicht in de beleving van de burgers en de overheid om tot een gezamenlijke probleemdefinitie 

te komen. Bij onvoldoende inzicht begint er opnieuw een informatiefase gevolgd door een analysefase. 

 

• Online burgerpanel 

Veel gemeente hebben een online burgerpanel. De gemeente Bunnik gebruikt bijvoorbeeld een online 

burgerpanel om de wijken leefbaar, schoon en veilig te houden. De gemeente wil bewoners en 

bedrijven de ruimte geven om eigen ideeën in te brengen om beleid en dienstverlening te kunnen 

verbeteren. Via een website kunnen leden van een burgerpanel op verschillende thema’s oplossingen 

aandragen. Die oplossingen vormen input op beleid. Bewoners ontvangen vervolgens een terugkoppeling 

over wat er met de ideeën is gedaan.  

 

 
Het online platform van de gemeente Bunnik 

• Antwoorden via Whatsapp 

De gemeente Terneuzen is begin 2014 begonnen met een test met de gratis applicatie WhatsApp11. Deze 

test loopt door tot medio 2014. Terneuzen heeft een telefoonnummer opengesteld, zodat burgers via 

WhatsApp vragen en berichten naar de gemeente kunnen sturen. De gemeente onderzoekt middels deze 

test of de toepassing van WhatsApp voordelen oplevert. Onlangs is de gemeente een campagne gestart 

om meer dienstverlening via de digitale balie te laten verlopen. De proef met WhatsApp past binnen de 

____ 

11 NOS, 2013 

4 TOEPASSINGEN ANALYSEFASE 
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digitale koers die de gemeente Terneuzen heeft ingezet. 

 

• Twitterspreekuren  

Verschillende gemeenten houden Twitterspreekuren om zo de afstand tussen burgers en de gemeente te 

verkleinen, de (laagdrempelige) communicatie te versterken en de transparantie te verhogen. Het 

spreekuur kan rond een thema worden gehouden of voor algemene vragen. Burgers kunnen zo rond een 

vast tijdstip digitaal vragen stellen aan bijvoorbeeld een wethouder. Het Twitterspreekuur in 

Albrandswaard, Noordoostpolder en Urk is geen succes gebleken; burgers bleken er weinig behoefte aan 

te hebben. In Vlaardingen is het spreekuur wel een succes.12  

 

____ 

12 Dé Weekkrant, 2012; dichtbij.nl, 2012; De Stentor, 2012  
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Praktijkervaring Dialoog aangaan in een online omgeving 

 

Casus Twitterspreekuur Tytsjerksteradiel 

Het ‘normale’ fysieke spreekuur van de gemeente Tytsjerksteradiel sluit niet meer aan bij de 

behoeften van bewoners. Voor een langere tijd hebben bewoners geen gebruik meer gemaakt van het 

spreekuur. De gemeente Tytsjerksteradiel is op zoek gegaan naar alternatieven voor het spreekuur en 

een andere manier om burgers te bereiken. 

 

Er is gekozen voor Twitter omdat dit een snelle en laagdrempelige manier is om burgers te bereiken. 

Twitter biedt de gemeente de mogelijkheid op korte termijn antwoord te gegeven op vragen van 

bewoners. Daarnaast was het idee dat er een andere groep werd aangeboord dan de mensen die 

normaalgesproken op bijeenkomsten en spreekuren komen. Het idee kwam van een collega-

wethouder. Samen met de afdeling communicatie is dit idee opgepakt en uitgewerkt. Wethouder 

Houkje Rijpstra is vervolgens gaan twitteren. 

 

 
Het @tweetspreekuur van Tytsjerksteradiel 

 

Organisatie 

Het Twitterspreekuur vond wekelijks 30 tot 60 minuten plaats. Bewoners hadden de mogelijkheid tot 

het stellen van vragen en de wethouder kon direct hierop reageren. Bij vragen die de wethouder niet 

zelf kon beantwoorden, is er ambtelijke ondersteuning gegeven. Naast het beantwoorden van de 

vragen van bewoners had de wethouder ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.  

 

Gebruik 

Aan het begin van het Twitterspreekuur was er veel (media)aandacht. Burgers wilden het uitproberen 

omdat het nieuw was. Soms ontstonden er discussies met volgers, wat aanzet tot nadenken. Een 

aantal volgers kwam ook met initiatieven die er via de reguliere route niet door waren gekomen. Het 

aantal ‘bezoekers’ is na de introductie afgenomen; bewoners stelden minder vragen en het waren 

steeds dezelfde bewoners die vragen stelden. Een jaar na de introductie heeft de gemeente in 

afstemming met de reguliere ‘bezoekers’ het Twitterspreekuur afgeschaft. Deze bewoners hebben 

aangegeven dat zij zonder het spreekuur de gemeente weten te vinden voor vragen (via de telefoon, 

mail, Twitter en Facebook).  

 

Resultaat 

Twitter is niet per definitie geschikt voor een Twitterspreekuur. De kracht van Twitter is dat het niet 

tijdsgebonden is. Twitter heeft immers geen openingstijden en is op elk moment te gebruiken. 

Daarmee sluit het niet aan op de logica van het medium. Twitter is geschikt om op een snelle manier 

te reageren op vragen, ook als ze nog niet beantwoord kunnen worden. De wethouder heeft daarnaast 

wel het gevoel gehad andere mensen bereikt te hebben, dan er met de traditionele media bereikt 

worden. Als neveneffect is er meer bekendheid gekomen voor de wethouder (nu ook bekend als de 

Twitterende wethouder) en de bereikbaarheid. Ze vindt dat je zichtbaar moet zijn, ook op sociale 

media, en dat je best mag laten zien wie de persoon achter de politicus is. Dit wordt gewaardeerd 

door burgers. 
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4.3 PRIORITEREN 
Met nieuwe en sociale media hebben overheden de mogelijkheid een online platform te creëren om samen 

met burgers te bespreken welke punten hoog op de agenda moeten komen te staan. Daarnaast bieden deze 

media de overheid ook de mogelijkheid om prioritering door burgers onderling faciliteren. Op deze manier 

kunnen burger en overheid tot een gezamenlijke probleemdefinitie komen, alvorens verder te gaan in de 

actiefase. 

 
• Twitter in de Buurt 

Het initiatief Veilige Buurten, maar ook het Buurt Preventie Team Bezuidenhout biedt de mogelijkheid 

om samen met de buurtbewoners keuzes voor de wijk te maken. Om in contact te komen met de Veilige 

Buurten Teams (VBT) maakt het VBT intensief gebruik van Twitter (#vbt)13. Buurtbewoners hebben via 

Twitter een actieve rol als het gaat om het benoemen en prioriteren van verbeterpunten in hun eigen 

wijk. Deze aanpak lijkt effectief. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de professionals die deel 

uitmaken van het VBT doorlopend op zoek zijn naar mogelijkheden om in contact te komen met 

burgers. Het Buurt Preventie Team Bezuidenhout is opgericht 21 februari 2012. Veilige Buurten maakt 

gebruikt van VBT’s, die onder andere straathoekbijeenkomsten organiseren, van deur tot deur langsgaan 

of vragenlijsten uitdelen bij de plaatselijke supermarkt. Circa 40 enthousiaste vrijwilligers surveilleren 

op onregelmatige dagen/tijden om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen.  

 
 
Het Twitteraccount van Buurt Preventie Team Bezuidenhout 

 

 

____ 

13 www.veiligebuurten.nl 
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Praktijkervaring prioriteren stellen 

 

Casus Tilburg knapt op (1) 

In 2012 heeft de gemeente Tilburg aangekondigd dat burgers via de 'Facebook-pagina ‘Tilburg knapt 

op’ meldingen van verloedering in de wijk kunnen plaatsen. De gemeente wilde hiermee fysieke 

plekken in de stad opknappen in samenwerking met de bewoners. Tot slot moest de aanpak snel en 

integraal zijn met een groot bereik en draagvlak voor de aanpak van een bepaald probleem. Het 

initiatief van de gemeente bleek zo’n succes dat de gemeente Tilburg de actie ‘Tilburg knapt op’ in 

2013 heeft herhaald. Door het succes is er meer budget vrijgemaakt waardoor meer acties konden 

worden uitgevoerd. 

 

De Facebook-pagina ‘Tilburg knapt op’ biedt bewoners een makkelijke en laagdrempelige toegang en 

mogelijkheid tot interactie. Het is een platform die veel bewoners al gebruiken. Het voordeel voor de 

gemeente is dat zij geen apart platform hoefden te creëren. De pagina maakte deel uit van een multi 

channel aanpak, waarbij online en offline communicatiemiddelen zijn ingezet.  

 

 
De Facebook-pagina ‘Tilburg knapt op’ 

 

Organisatie 

Een projectleider heeft de Facebook-pagina ‘Tilburg knapt op’ beheerd. Bewoners plaatsten hierop 

meldingen en andere bewoners konden dit bericht vervolgens ‘liken’. Hoe meer likes, hoe groter de 

prioriteit. De wethouder heeft in totaal 25.000 euro beschikbaar gesteld voor vijf projecten met de 

meeste likes. De wijkregisseurs hebben vervolgens in samenwerking met bewoners de acties 

uitgevoerd. Via Facebook is de voortgang en de resultaten van de activiteiten gecommuniceerd. 

 

Gebruik 

In twee maanden tijd hebben bijna 2.000 unieke bezoekers de pagina bezocht. Het gebruik van 

Facebook heeft bijgedragen aan een groter bereik bij bewoners. Driekwart van de bezoekers van de 

pagina was jonger dan 45 jaar. De projectleider constateert hiermee dat door Facebook nu ook 

jongere bewoners meldingen doen over overlast en verloedering. Bewoners die geen gebruik maken 

van Facebook hebben overigens de mogelijkheid om via de traditionele manier overlast te melden 

(het meldpunt) of zelf in actie te komen. Dit heeft als bijeffect gehad dat bewoners zelf dingen zijn 

gaan ondernemen en dat er meer bekendheid kwam voor het meldpunt. 

 

Resultaten 

Omdat er zoveel draagvlak was, zijn er geen vijf maar zes plekken aangewezen die aangepakt konden 

worden. Omdat deze plekken groter bleken dan verwacht, is er meer budget vrijgemaakt om ze te 

kunnen aanpakken. De aanpak was integraal maar niet speciaal snel. Het gebruikelijke proces 

(advisering, planvorming, begroten, opdracht verstrekken en uitvoeren) kost tijd, omdat het gaat om 

vrij complexe plannen. Ook de interactie met bewoners en de zelfredzaamheid van de bewoners kost 

tijd.  
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4.4 KANSEN EN BEPERKINGEN 
Een online dialoog en het gezamenlijk vaststellen van prioriteiten helpt bij het betrekken van verschillende 

standpunten en het maken van afwegingen die voor bewoners belangrijk zijn. Sociale media kunnen het voor 

een grote groep bewoners makkelijker maken deel te nemen in deze discussie. Ook kunnen minder actieve 

bewoners de discussie volgen. Het succes van sociale media is hier sterk gekoppeld het logische gebruik van 

het medium (Twitter is geen moment gebonden medium), de reeds bestaande relatie-infrastructuur in de 

buurten (VBT’s), koppeling aan inzet en middelen (beschikbare middelen bij Tilburg knapt op). Bij de 

uitkomsten dienen overheden echter wel rekening te houden met het feit dat de (jongere) gebruikers van 

sociale media geen volledige afspiegeling zijn van de wijk, buurt of straat. Sociale media kunnen naast 

andere instrumenten worden ingezet om een beeld te krijgen van wat bewoners belangrijk vinden in de 

wijk. Uiteindelijk is en blijft de overheid verantwoordelijk voor de inzet van collectieve middelen.  
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5.1 INLEIDING  
Op basis van de gezamenlijke probleemdefinitie wordt gestart met het ontwerpen en uitvoeren van een 

gezamenlijk aanpak of een of meer acties. Deze acties kunnen onder meer ingrijpen op de feitelijke 

situatie, de waarneming ervan, de beoordeling ervan en/of op de effecten. Het idee is ook dat het 

organiserend vermogen van bewoners wordt versterkt en bewoners ook zelf actief bijdragen aan het 

oplossen van problemen in de omgeving. 

5.2 INFORMEREN 
Sociale media kunnen als kanaal dienen om informatie te brengen aan de burger. Deze informatie kan 

variëren van informatie over de aanpak en resultaten tot het brengen van nieuwtjes uit de wijk. 

 

• Inzet Facebook  

Op de Facebook-pagina van Politie Nederland is algemene informatie en interessante weetjes over de 

politie gedeeld om de zichtbaarheid van Politie Nederland te vergroten en in stand te houden. 

Daarnaast plaatst de politie hier filmpjes met tips over preventie en veiligheid, zoals preventietips 

tegen inbraak, om burgers te informeren en te activeren.14 Ook wijkagenten gebruiken Facebook om 

bewoners op de hoogte houden van wat er speelt in de wijk, zoals de wijkagent van Harderwijk 

Drielanden.  

 

  
 

De Facebook-pagina van Politie Nederland  De Facebook-pagina van wijkagent Harderwijk Drielanden 

• Politie-app 

De Nationale Politie heeft een applicatie ontwikkeld die informatie geeft over vermissingen, overvallen, 

gezochte personen en incidenten in de buurt15. Daarnaast is er informatie van en over de politie te 

vinden. Tot slot hebben burgers de mogelijkheid via een meldformulier meldingen te plaatsen. Bij dit 

meldformulier kan ook een foto of filmpje geüpload worden. 

____ 

14 www.facebook.com/politie, www.hoeveiligismijnwijk.nl 

15 www.politie.nl/onderwerpen/politie-app.html 

5 TOEPASSINGEN ACTIEFASE 
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Afbeelding van de politie-app 

 

• Inzet van Twitter in de buurt 

Veel wijkagenten in Nederland maken gebruik van Twitter om bewoners in de wijk te informeren over 

recente gebeurtenissen en het laatste nieuws uit de buurt. Wijkagenten willen hiermee vertrouwen 

wekken bij bewoners en dichter bij de bewoner staan. Het gebruik van Twitter bevordert de 

zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid van de politie en zo ontstaat (laagdrempelige) 

communicatie met de burger. De wijkagent kan met Twitter snel en makkelijk informatie delen voor 

en/of door bewoners. De opsporing wordt vergemakkelijkt (door hulp burgers, maar ook door profielen 

van verdachten te bekijken). Er komen meer meldingen, ook irrelevante meldingen (informatie 

overload). Voor wijkagenten is Twitter cruciaal voor netwerkopbouw.16 

 

     
 Politie op Twitter     Wijkagent op Twitter 

 
• Inzet van Twitter voor specifieke doeleinden 

De politie Haaglanden heeft Twitter gebruik voor crowdcontrol tijdens het EK 2012. Zij hebben burgers 

snel en accuraat geïnformeerd over de gebeurtenissen op het plein. Per tweet heeft de politie 

Haaglanden hiermee  24.000 tot 82.000 mensen bereikt. Ongeveer driekwart van de volgers heeft de 

tweets positief beoordeeld en hebben aangegeven een goed beeld gekregen te hebben van de acties die 

de politie heeft uitgevoerd. Ook hebben volgers positief gereageerd op de toon en timing van de 

berichten. Volgers gaven aan wel behoefte te hebben aan meer informatie over hoe en waarom de 

politie optreedt of ingrijpt. Ook hebben volgers behoefte aan praktische informatie, zoals 

wegafsluitingen.  

 

____ 

16 Nederhoed, 2012 
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Doel was ook om te reageren op vragen van burgers, maar door het actief informeren waren er vrijwel 

geen vragen van burgers. Ook de opinievorming over de politie is positief beïnvloed door de tweets, 

burgers zijn positiever over de politie en sturen de tweets door. Ook zijn de tweets opgepikt door media 

en baseren de media hun berichtgeving direct op de tweets.17 

 

5.3 CO-CREATIE 
Van de burger wordt in de huidige participatiesamenleving verwacht dat hij een actieve rol in de 

samenleving inneemt. Via sociale media proberen verschillende gemeenten om de interactie en 

samenwerking met de burger aan te gaan. Co-creatie is een samenwerkingsvorm waarin de burger actief 

deelneemt en samen met de gemeente een project opzet en uitvoert.  

 

____ 

17 Fictorie, 2013 

Praktijkervaring Informeren 

 

Casus Twitterende wijkagenten 

De aanwezigheid van politie op Twitter heeft verschillende doelen. Ten eerste beoogt de politie 

hiermee de communicatie met burgers te verbeteren. Daarnaast wil de politie als handhaver kunnen 

optreden op het internet. Een ander doel is het stimuleren van transparante en directe communicatie 

met burgers en het gevoel van betrokkenheid en veiligheid onder burgers vergroten. Tot slot moet het 

gebruik van sociale media bijdragen aan positieve beeldvorming over de politie.  

 

De informatie die een wijkagent naar buiten brengt bestaat uit een groot deel uit berichtgeving over 

de werkzaamheden van de agent. Door transparantie te verlenen hebben de agenten het idee de 

informatiebehoefte van de burger te voeden. Sommige agenten ontvangen ook berichten van burgers 

die vertellen dat ze niet wisten dat de politie met bepaalde acties bezig is. Door het gebruik van 

Twitter krijgen burgers dit wel mee.  

 

Organisatie 

Inmiddels beschikt Politie Nederland over meer dan 1000 Twitteraccounts. Een belangrijke reden voor 

het aanmaken van een Twitteraccount is de verschuiving van fysieke communicatie naar 

communicatie via sociale media. Om goed te kunnen communiceren met de burger, is het van belang 

dat de politie met deze ontwikkelingen meegaat. 

 

Gebruik 

De meeste burgers die een account hebben op Twitter zijn ‘toeschouwers’ en komen vooral om 

berichten te lezen. Burgers willen dan ook graag weten waar de politie zich mee bezig houdt en lezen 

dus graag informatie van de politie, maar ze zijn ook bereid om zelf informatie te sturen. Burgers 

zoeken zelf ook vanuit altruïstisch oogpunt naar informatie om de politie te helpen. 

 

Resultaten 

68% van de (wijk)agenten geeft aan waardevolle informatie te hebben ontvangen van burgers via 

Twitter. Bijna 30% geeft zelfs aan dat dit heeft geleid tot oplossing van een zaak. Naast de 

werkzaamheden wordt er ook getwitterd over algemene politiezaken en actuele ontwikkelingen 

binnen de organisatie. De aanwezigheid van agenten op Twitter draagt bij aan de zichtbaarheid van 

de agenten. Toch is het ook belangrijk om fysiek bij onder de mensen te komen, om zo iedereen te 

bereiken. De bereikbaarheid van agenten is met Twitter groter geworden, omdat burgers op elk 

moment van de dag kunnen reageren. De aanspreekbaarheid groeit daarin mee, omdat het 

gemakkelijk is om berichtjes te sturen en te reageren. (Nederhoed, 2012). 
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• Wijkpagina’s op Facebook  

Via verschillende wijkpagina’s op Facebook probeert de gemeente Waalwijk samen met bewoners, 

woningcorporaties, de politie en andere organisaties de dialoog aan te gaan. De gemeente maakt zelf 

deel uit van de community; de berichtgeving op de pagina is daarmee een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De dialoog moet volgens de deelnemers vraag en aanbod van wensen, oplossingen 

van problemen en initiatieven en ideeën uit de wijken bij elkaar brengen en het eigen initiatieven 

bevorderen.18 

 

 
Dialoog Waalwijk via Facebook 

 

____ 

18 www.waalwijk.nl/Pub/Home/Wonen/Wonen-Wijken-en-Buurten/Facebook-pagina-van-uw-wijk!.html 
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5.4 CAMPAGNE 
Sociale media bieden overheden de mogelijkheid om burgers te informeren, bij elkaar te brengen en 

gezamenlijk problemen aan te pakken; het kan gebruikt worden om burgers te activeren zelf aan de slag te 

gaan met hulp van de overheid. 

 

 

Campagnesite ‘Like je wijk’ 

Op de campagnesite van ‘Like je wijk’, een initiatief van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, 

konden bewoners hun wijk aanmelden voor een wedstrijd. De wijk waar  de gereden snelheid statistisch het 

meest is afgenomen werd beloond. Zo hebben er snelheidscontroles plaatsgevonden, waarbij bestuurders 

die het goede voorbeeld gaven, zijn beloond met een ijskrabber. Hier werd een foto van gemaakt en deze 

foto is vervolgens op de site gepubliceerd.  

Praktijkervaring co-creatie 

 

Casus Tilburg knapt op (2)  

Zoals ook bij ‘prioriteren’ genoemd, konden inwoners van de gemeente Tilburg via de 

'Facebookpagina ‘Tilburg knapt op’ items van verloedering kunnen aangeven. Andere bewoners 

konden hierop reageren door de berichten te ‘liken’ en hiermee draagvlak te geven voor deze 

voorstellen voor acties (prioriteren). De vijf acties met de meeste ‘likes’ heeft de gemeente 

vervolgens in samenwerking met de bewoners opgepakt en uitgevoerd, volgens de gemeente een 

randvoorwaardelijk interactief proces.  

 

Organisatie 

Initiatiefnemers (bewoners) zijn aangespoord om bewoners en organisaties uit de wijk de mobiliseren. 

Via sociale media zijn er groepjes bewoners ontstaan die zelf een plan en rolverdeling hebben 

ingezet. De gemeente faciliteert dit en kijkt naar de haalbaarheid. 

 

Resultaat 

Niet elke bewoner was op de hoogte van het randvoorwaardelijk interactief proces. Veel bewoners 

kwamen klagen, maar dachten of werkten niet mee aan een oplossing. De projecten zijn geslaagd 

aangepakt, maar de uitvoering lag veelal bij de gemeente. Een aantal projecten is wel goed opgepakt 

door bewoners zelf. In de tweede ronde (2013) zijn duidelijk de spelregels uitgelegd onder andere 

middels een YouTube filmpje op de Facebook-pagina. Ook is er uit de eerste ronde een voorbeeld 

uitgedragen hoe de aanpak met bewoners goed verloopt. Daarnaast heeft de gemeente bewoners 

aangemoedigd met elkaar in discussie te gaan. Sociale media is hierin een goed medium om bewoners 

daarbij te mobiliseren, om vervolgens samen iets aan te pakken. 

 

 
Een wijkbewoner vertelt op YouTube over ‘Tilburg knapt op’ 
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In elke wijk kan een verkeerseducatiepakket voor de basisschool en/of materialen worden verdiend die de 

verkeersveiligheid van kinderen in de wijk bevorderen. Op de site is te zien hoeveel mensen in een wijk de 

juiste snelheid hebben gereden en hoeveel bestuurders te hard hebben gereden. Ook de progressie die een 

wijk heeft geboekt (bijvoorbeeld 1,5 procent afname van de gemiddelde snelheid) is zichtbaar gemaakt. 

Burgers konden daarnaast nieuwe ideeën indienen die kunnen leiden tot veiliger rijden.19  

 

 

 Campagnesite Like je wijk 

 

____ 

19 http://www.like-je-wijk.nu 
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Praktijkervaring online campagnes 

 

Casus ‘Buurtmannetje’ 

Met de campagne ‘Buurtmannetje’ heeft de gemeente Amsterdam bewoners gevraagd zich te houden 

aan de regels rondom het aanbieden van grofvuil op straat, zodat de buurt schoon blijft. De meeste 

Amsterdammers (88%) gaan wel goed om met het aanbieden van grofvuil. Een kleine groep zet 

grofvuil echter zomaar op straat of bij een ondergrondse afvalcontainer; 80% van de bewoners ergert 

zich hieraan, 57% vindt ook dat dit vaak voorkomt ten opzichte van 40% in 2011.  

Het doel van de campagne was tweeledig. Het eerste doel was om de regel van het juist plaatsen van 

grofvuil te communiceren en het tweede doel was het tegengaan van het plaatsen van grofvuil bij 

ondergrondse afvalcontainers. De gemeente heeft daarbij gebruik gemaakt van Facebook om mee te 

gaan met de tijd. Daarnaast gaat de verspreiding van informatie op deze manier snel en is het bereik 

onder bewoners groter. Via YouTube is gebruik gemaakt van pre-scrolls, maar de mogelijkheid van 

interactie ligt toch vooral bij Facebook. Zo biedt Facebook meer mogelijkheid tot dialoog met de 

doelgroep. Daarnaast heeft de gemeente via de Facebook-pagina uitleg gegeven over  motieven en 

klachten in behandeling genomen.  

 

 
Campagne Buurtmannetje Amsterdam 
 

Organisatie 

De campagne ‘Buurtmannetje’ is een initiatief van het Afval Energie Bedrijf (AEB), Samenwerkende 

Reinigingsdiensten en de gemeente Amsterdam. De Facebook-pagina wordt beheerd door de 

projectleider, dit is ook degene die reageert op de berichten. De Facebook-pagina van Buurtmannetje 

Amsterdam bevat informatie over regels en tips om de buurt schoon te houden (met tekst en 

filmpjes). Bovendien kunnen bewoners er promotiemateriaal aanschaffen om mensen te motiveren de 

buurt ook schoon te houden. Tot slot kunnen bewoners ook grofvuil aanbieden, waarop 

Buurtmannetje besluit om al dan niet de zaak aan te pakken.1 

 

Gebruik 

In de eerste week van november (4 tot 10 november) heeft de pagina van Buurtmannetje 285 nieuwe 

likes en zijn er in totaal 829 unieke profielen betrokken geweest (betrokken wilt zeggen: liken, 

reageren en het delen van berichten). De pagina heeft in deze week in totaal 193.299 unieke 

profielen bereikt. 

 

Resultaten 

Rondom de campagneperiode zijn er veel meldingen geplaatst en berichten geliket op de Facebook-

pagina van de campagne. Er zijn in deze periode ook meer meldingen geplaatst op het meldpunt. Bij 

de mensen is er meer bekendheid over de regels en er heerst de intentie om het allemaal goed te 

doen. Gedrag is echter lastig te meten. De campagne ondervindt veel steun van bewoners, die 

aangeven regelmatig grofvuil of ander afval bij een afvalcontainer te zien staan. De helft verwacht 

ook dat de campagne helpt om hier verandering in aan te brengen. In vergelijking met het 

straatonderzoek 2012 is er een daling te zien in de stadsdelen met een sticker van Buurtmannetje 

(van 10% naar 3%). 
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5.5 KANSEN EN BEPERKINGEN 
Zowel online als offline lijkt het in de voorbeelden lastig bewoners te activeren. Een deel van de bewoners 

zijn bereid actief mee te ‘praten’, maar zien daarbij geen rol voor zichzelf weggelegd. Daar waar dat wel 

lukt is er altijd al een bestaande werkstructuur (bijvoorbeeld buurtteams) met een wat langere traditie 

en/of persoonlijk contact. In deze voorbeelden zien we dat wederkerigheid en inbedding belangrijke 

voorwaarden zijn voor een actieve deelname van burgers. Immers een overheid moet niet alleen kunnen 

communiceren, maar ook kunnen leveren. Dat begint vaak met geven, het winnen van vertrouwen en 

aanhoudend benadrukken van de eigen verantwoordelijkheden. De sociale media en online campagnes 

werken in het verlengde daarvan, alleen als de uitkomsten van betekenis zijn voor bewoners en 

professionals blijft het medium waardevol. Dat vraagt ook om handelingsvrijheid (discretionaire 

bevoegdheden) bij de professionals en het inpassen van het medium in een mediamix.  
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6.1 BEREIK 
In een onderzoek van het CBS20 geeft 88 procent van de respondenten aan in de drie maanden voorafgaand 

aan het onderzoek gebruik te hebben gemaakt van het internet. Zo’n 70 procent van deze groep heeft 

gebruikt gemaakt van sociale media. Zoals gezegd zijn sociale media geen hype, maar zijn het gevestigde 

media naast de traditionele media. Het gebruik en bereik van sociale media is sterk aan verandering 

onderhevig. Bij het bereik van sociale media was de gouden regel dat slechts 1 procent van de gebruikers 

daadwerkelijk waarde toevoegt, 9 procent reageert op boodschappen en het overgrote deel van de 

gebruikers (90 procent) volgt alleen berichten (passief). Die verhouding lijkt te veranderen. Meer mensen 

nemen actief deel. Dat neemt niet weg dat een groot deel van de mensen die worden bereikt niet zichtbaar 

zijn (zo’n 70 procent), maar wel ontvankelijk. Zij lezen en verwerken wel informatie en delen dit wellicht 

buiten de sociale media. Het bereik van sociale media is daarmee groot. 

 

Figuur 2: “The 70-20-10 Rule of Community Participation”21 
 

 

De platforms waarop gebruikers van sociale media zich bevinden zijn eveneens sterk aan verandering 

onderhevig. Zo is in Figuur 3te zien dat het gebruik van Facebook de afgelopen vijf jaar sterk is gestegen en 

dat deze stijging inmiddels is gestagneerd. Daarnaast is er te zien dat het in 2008 zo populaire Hyves sterk 

in gebruikers is gedaald en inmiddels zelfs als sociaal netwerk niet meer bestaat. In vijf jaar tijd verandert 

er dus veel op het gebied van sociale media. Het is dus van belang om in de gaten te houden welke trends 

zich voordoen en waar de doelgroep zich bevindt. 

____ 

20 Gebruik en gebruikers van sociale media  (CBS, 2013) 

21 Schneider, 2011 

6 GEBRUIK & BEREIK 
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Figuur 3: Percentage internetgebruikers dat gebruik maakt van sociale media platforms 22 

 

6.2 GEBRUIK  
Zoals gezegd is het van belang om te weten waar de doelgroep zich bevindt en welke vormen van sociale 

media doelgroepen gebruiken. Hierna heeft het CCV verschillende sociale media uiteengezet. Het betreft 

hier de meeste gebruikte platforms in het sociale medialandschap. 

6.2.1  (MICRO)BLOGS 
Een veel genoemd en gebruikt medium is de blog, tijdens deze studie is vooral  de vorm van Twitter. 

Twitter betreft de vorm van bloggen genaamd micro-blogging, waarbij het aantal tekens dat een gebruiker 

mag schrijven beperkt is. Twitter is vrij toegankelijk, maar men heeft wel een Twitter-account nodig om te 

kunnen reageren (tweets te plaatsen) of te retweeten (delen van een tweet). In Nederland hebben 3,5 

miljoen mensen een Twitter-account.23 In 2013 had 96 procent van de gemeenten in Nederland al een 

Twitter-account. In 2011 was dit nog 73 procent24. De gedachte dat alleen jongeren gebruik maken van 

sociale media is inmiddels achterhaald, in de figuur hieronder is te zien dat de gebruikers vrij gelijk 

verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen. 

 

____ 

22 Ruigrokpanel, 2013 

23 Boekee, Engels & Van der Veer, 2014 

24 Kok, 2013 
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Figuur 4: Twittergebruikers verdeeld over vijf leeftijdsgroepen 
 

Kenmerkend voor micro-blogs is het open karakter. De interactie vindt plaats tussen individuele 

professionals en iedereen die ‘volger’ is. Het medium wordt ook wel vergeleken met een  ‘roeptoeter’. Dat 

wil zeggen dat mensen die volgen en reageren zich er bewust van zijn dat ze niet alleen met de overheid 

communiceren, maar ook anderen beïnvloeden in de conversatie. De interactie tussen overheid en burgers is 

daarmee transparant en roept ook strategisch gedrag op. Dat vraagt om een snelle assertieve reactie van de 

tweeters. 25 

 

Bij het beoordelen van het bereik moet niet enkel worden gekeken naar het aantal volgers, maar eerder 

naar het aantal retweets door relevante personen in het netwerk. Met name via de retweets van 

invloedrijke figuren wordt de grote massa bereikt.  

6.2.2 SOCIAAL NETWERK SITES 
Sociaal Netwerk Sites(SNS’s) zijn internetdiensten waarmee gebruikers met een online profiel een sociaal 

netwerk kunnen creëren en onderhouden. Binnen dit sociaal netwerk kunnen gebruikers berichten delen en 

bekijken. Ook kunnen gebruikers hyperlinks delen die verwijzen naar websites, afbeeldingen of filmpjes of 

reageren op berichten van anderen. 

 

Bekende voorbeelden van hedendaagse SNS’s zijn Facebook, Google+ en LinkedIn. Facebook is op dit 

moment de meest populaire SNS met 8,9 miljoen gebruikers in Nederland (waarvan 6,1 miljoen dagelijks 

Facebook gebruiken)26. In 2013 had 72 procent van de gemeenten in Nederland een Facebook-account 

tegenover 20 procent in 201127. Ook bij Facebook is te zien dat de gebruikers vrij gelijk verdeeld zijn over 

de leeftijdsgroepen, zoals te zien in Figuur 5.  

 

____ 

25 Oosterveer, 2013 

26 Boekee, Engels & Van der Veer, 2014 

27 Kok, 2013 
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Figuur 5: Facebookgebruikers verdeeld over vijf leeftijdsgroepen 28 

 

Kenmerkend voor SNSs is dat interacties niet anoniem zijn en goed te volgen zijn. Bedrijven zetten het 

medium vooral in om merkbekendheid op te bouwen en relaties te onderhouden. Evenzo zetten overheden 

Facebook in om het wijkimago te versterken, gemeenschapszin te bevorderen en de interactie tussen 

overheid en burger, burger en burger laagdrempelig te maken.  

 

Het bereik is direct gekoppeld aan het lidmaatschap van deze SNS’s en ook de interactie die via 

bijvoorbeeld via Facebook plaatsvindt. De relaties op SNS’s zijn vaak een afgeleide van relaties in de 

werkelijkheid en niet andersom. 

6.2.3 CONTENT GEMEENSCHAPPEN EN WIKI’S 
Content gemeenschappen zijn platforms waarop gebruikers media-inhoud kunnen delen. Hierbij kunnen 

tekst, foto’s, video’s en/of Powerpoint-presentaties gedeeld worden. Bekende content gemeenschappen 

zijn YouTube (video’s), Flickr (foto’s), Spotify (audio), Slideshare (powerpoints) en Wikipedia (tekst).  

 

Van deze platforms is YouTube een medium dat gemeenten veel gebruiken. Meer dan de helft (54 procent) 

van de gemeenten maakt gebruik van YouTube ter ondersteuning van campagnes (bijvoorbeeld virals) of 

wijk of buurtpromotie29. Vaak plaatsen gebruikers een link naar hun filmpje op hun (micro)blog of (sociaal 

netwerk) site en wordt YouTube dus in combinatie met andere platforms gebruikt. In Nederland kent 

YouTube 7,1 miljoen gebruikers30. 

 

____ 

28 Oosterveer, 2013 

29 Kok, 2013 

30 Boekee, Engels & Van der Veer, 2014 
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1. Hoe passen overheden sociale en online media toe in de verschillende fases van de beleidsvorming 

en uitvoering bij overlast? 

 

• Sociale media worden op redelijk grote schaal toegepast bij overheden (gemeente en politie). Met name 

Twitter, Facebook en YouTube worden actief ingezet. 

 

• Sociale media worden door professionals vooral ingezet om relaties te onderhouden en signalen te 

krijgen, en door het concern om campagnes te ondersteunen. 

 

• De inzet van sociale media is nog steeds vaak autonoom;, (wijk)professionals en communicatieafdelingen 

van overheden en wethouders experimenteren ermee. De infrastructuur ontbreekt. Daar komt wel 

verandering in door de koppeling van sociale media aan bijvoorbeeld buurtteams. 

 

• Overheden gebruiken sociale media om de burger te bereiken en snel te kunnen reageren op reacties en 

vragen van burgers. Sociale media bieden zo een ondersteuning voor het dienstverlenings- en 

communicatiebeleid. 

 

2. Wat is bekend over het gebruik, het bereik van het gebruik van die media? 

 

• Er zijn veel algemene cijfers over het gebruik van verschillende media onder leeftijdsgroepen, maar 

deze cijfers zijn sterk aan verandering onderhevig. Het medialandschap van drie jaar geleden is totaal 

anders dan van vandaag de dag en morgen. Uitgangspunt is dat je moet communiceren op platforms 

waar burgers op dat moment gebruik van maken.  

 

• Elk medium heeft een eigen logica. Twitter is een open systeem (een ‘roeptoeter’), laagdrempelig, 

vraagt om snelle reactie en tegenreactie. Websites en apps zijn mooi maar vragen om actief gedrag van 

burgers. Facebook is al meer besloten en vooral nuttig voor het merkenbouw. Het is belangrijk dat je de 

logica van een medium respecteert. 

 

• Het succes kan men niet alleen aflezen aan het aantal directe gebruikers. Het gaat erom hoeveel 

gezagdragende volgers daadwerkelijk iets met de informatie doen (bijvoorbeeld retweeten). Van de 

gehele populatie is een groot deel aangesloten op sociale media. Slechts een klein deel van deze 

populatie is actief, een iets groter deel is alleen responsief (reageert op anderen) en het overgrote deel 

van de gebruikers is reactief (volgt alleen maar). Het (her)gebruik is volledig afhankelijk van de waarde 

die de ontvanger hecht aan de informatie en de bron.  

 

• Met sociale media kunnen overheden ook burgers bereiken die normaalgesproken niet aanwezig zijn op 

bijeenkomsten en spreekuren. Daarnaast zijn het vaak ook andere mensen die reageren dan de mensen 

die normaalgesproken brieven schrijven of telefonisch meldingen maken. Mogelijk komt dit door de 

laagdrempeligheid van sociale media. 

 

• Het gebruik van sociale media zorgt voor aandacht en bekendheid. Zo had het Twitter- spreekuur als 

spreekuur geen zin, maar wist men vervolgens wel de wethouder te bereiken. Ook zorgde de Facebook- 

pagina van ‘Tilburg knapt op’ voor meer bekendheid van het regionale meldnummer. 
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3. Wat zijn de lessen die we kunnen trekken ten aanzien van de toepassing?  

 

• Door de komst van sociale media kunnen bewoners zich sneller organiseren en doen dat ook. Als een 

bewoner geen gehoor vindt bij de overheid, vindt hij nieuwe wegen. In die zin helpt het gebruik van 

sociale media met het kanaliseren van emoties en sentimenten die leven rond problemen in de 

omgeving. Doordat sociale media gevestigde media zijn, is de inzet van sociale media geen keuze meer 

en onontkoombaar. Sociale media moeten dan ook dienst uitmaken van een complete 

communicatiestrategie, ook bij de overheid. 

 

• Niet het medium, maar het beleidsdoel bij overlast staat centraal. Sociale media zijn aanvullende media 

op bestaande media. Er is geen sprake van vervanging (de telefoon gaat er niet uit). De inzet van 

verschillende kanalen moeten elkaar versterken vanuit een strategie. 

 

•  Sociale media zijn gebaseerd op het principe van wederkerigheid, snelheid, laagdrempeligheid en 

interactie en zijn persoonsgebonden. Het gebruik van sociale media vraagt om een ‘sociale organisatie’. 

Veel initiatieven ontstaan in de uitvoering, maar niet altijd is de uitvoering geëquipeerd om ook te 

handelen. Dat vraagt om een zekere handelingsruimte (discretionaire bevoegdheden) bij professionals. 

Geef ze bijvoorbeeld een klein budget.  

 

•  Burgers zijn bij overlast goed te activeren en willen graag mee denken. Via sociale media heb je een 

goede ingang. Het succes van sociale media is verbonden aan de geloofwaardigheid van de boodschap en 

het vermogen om ook opvolging te geven aan de dialoog. Met sociale media kunnen bestaande relaties 

worden versterkt en onderhouden, maar de relaties zijn er eerst. Ook begint activering met ‘geven’ en 

niet met vragen. Een medium moet daarom ingebed zijn in een organisatie waarbinnen ook afspraken 

gemaakt kunnen worden die worden nagekomen. Denk daarom aan de koppeling met bijvoorbeeld 

wijkteams. 

 

• Een belangrijke onderschatte functie van sociale media is dat de informatie-uitwisseling en het 

vertrouwen tussen professionals wordt versterkt.  

 

• Sociale media gaat over aansluiting, betrokkenheid en emotie. Het vraagt dan ook om een actieve inzet 

van de professionals. Stel professionals in staat hierop in te spelen en welke fases daarbij van belang 

zijn. Geef ook handvatten (bijvoorbeeld Ambtenaar 2.0). 

 

• Tot slot een kanttekening: burgers online zijn niet per definitie representatief. Sociale media lenen zich 

voor verrijking van beleid, maar voor het maken van keuzes over de inzet van publieke middelen ligt de 

verantwoordelijkheid bij het bestuur. 
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