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Samenvatting 
 
Deze studie probeert een antwoord te geven op de vraag hoe online haat via sociale media 
invloed heeft op het werkplezier, het communicatiegedrag en de standpunten van 
gemeenteraadsleden in Nederland. Middels een vragenlijst die door een representatieve 
steekproef van 416 raadsleden is ingevuld, vind ik dat 35,6 procent van alle raadsleden en 55,4 
procent van de raadsleden met een openbaar account wel eens online haat via sociale media 
ontvangt. Raadsleden die online meer zichtbaar zijn, ontvangen significant meer haat. Er 
bestaan geen significante verschillen in de hoeveelheid haat tussen raadsleden van 
verschillende geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen. Raadsleden die meer haat 
ontvangen, lijken niet minder werkplezier te beleven. Wel geven zij - wanneer hen dat specifiek 
gevraagd wordt - relatief vaker aan dat deze haat invloed heeft op hun werkplezier, hun keuze 
om zich te kandideren voor een volgende termijn en hun keuze om sociale media te blijven 
gebruiken. 96,8 procent van de raadsleden geeft aan nooit een standpunt te hebben aangepast 
vanwege online haat. Aangezien het functioneren van de lokale democratie in Nederland al 
langer onder druk staat, is kennis over de invloed van online haat op gemeenteraadsleden van 
groot belang. De resultaten van dit onderzoek wijzen ook op de urgentie voor sociale media 
platformen om online haat aan te pakken. Daarnaast benadrukken de resultaten het belang van 
het ondersteunen van raadsleden bij het omgaan met online haat, bijvoorbeeld in de vorm van 
weerbaarheidstrainingen.     
 
 
Sleutelwoorden: Online haat, sociale media, gemeenteraad, vragenlijst.   
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1. Inleiding 
 

 
1.1 Inleiding 

 
Nederland kent anno 2021 bijna 8.600 gemeenteraadsleden die in 352 verschillende 
gemeentes actief zijn binnen de lokale democratie (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 
2021a). Om contact te onderhouden met burgers en om met hen te communiceren over hun 
dagelijkse werkzaamheden, maken raadsleden in toenemende mate gebruik van sociale media 
zoals Twitter, Facebook of Instagram (Peters et al., 2014). In een periode waarin individuele 
politici in plaats van partijen steeds meer centraal komen te staan, en burgers tegelijkertijd 
steeds meer online te vinden zijn, neemt het belang van het gebruiken van deze online kanalen 
onder volksvertegenwoordigers toe (Jacobs & Spierings, 2015).  
 
Het gebruik van sociale media kent echter ook een keerzijde. Vanwege het laagdrempelige en 
vaak anonieme karakter van deze media is het voor burgers niet alleen eenvoudig om deel te 
nemen aan het publieke debat of in contact te komen met hun volksvertegenwoordigers, maar 
ook om intimiderende of haatdragende berichten richting of over hen te delen. In 2020 had 
maar liefst 35% van de gemeenteraadsleden te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, 
zo blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2020b), waarvan een nog niet onderzocht percentage online. Deze ‘haat’ 
neemt bovendien toe: in 2014 had namelijk ‘slechts’ 23% van de gemeenteraadsleden hiermee 
te maken.  
 
In de documentaire ‘Doelwit’ van KRO-NCRV worden zes lokale volksvertegenwoordigers in 
beeld gebracht die het slachtoffer zijn geworden van online haat tegenover hen als persoon. 
Tanja Hazeloop, een van hen, verwoordt haar ervaring met online haat als volgt: “Het gaat 
onder je huid zitten” (KRO-NCRV, 2021). De documentaire laat zien dat ervaringen met online 
haat indruk maken op lokale volksvertegenwoordigers met een publieke functie. Niet alle 
vormen van online haat zijn echter strafbaar volgens de huidige Nederlandse wetgeving, wat 
maakt dat deze vorm van haat moeilijk te voorkomen of te bestrijden is. Zo kan voor een 
bedreiging aangifte worden gedaan, terwijl een belediging binnen het recht van burgers valt om 
zich vrij te kunnen uiten. Bovendien maakt het internationale en anonieme karakter van het 
internet opsporing en regulering lastig (Grapperhaus, 2020). Ook zijn er voor het omgaan met 
online agressie nog weinig handleidingen beschikbaar en is er nog weinig beleid (Ministerie van 
BZK, 2020b, p. 46). Dat geeft aan dat online haat een relatief nieuw thema is binnen het lokaal 
bestuur dat nader inzicht en handelingsperspectieven vereist. 
 
Het meest recente en bekendste onderzoek dat in Nederland is gedaan naar online haat 
richting politici is een onderzoek van de Groene Amsterdammer en de Utrecht Data School 
(Saris & Van de Ven, 2021). Daaruit blijkt dat met name vrouwelijke politici in Nederland 
slachtoffer worden van online haat op sociale media. Zo’n 10 procent van alle tweets die aan 
hen gericht is, bevat haat of agressie. Online haat richt zich vaak op aspecten van de identiteit: 
politici kunnen volgens de auteurs rekenen op “online recensies over hun stem, lichaam, religie 
of huidskleur” (Saris & Van de Ven, 2021). Dat geldt niet alleen voor landelijke of Europese 
politici, maar ook voor lokale politici. In de top 15 van vrouwelijke politici die relatief gezien de 
meeste haatdragende tweets ontvangen, komen ook enkele gemeenteraadsleden voor, zoals 
Serpil Ates. “Ik heb al duizenden bedreigingen gekregen”, vertelt ze. “Het raakt je als mens”  
(Omroep West, 2021). In hun reacties op het artikel laten verschillende politieke partijen 
weten dat zij vrezen dat jonge vrouwen hierdoor afgeschrikt raken om politiek actief te 
worden.    
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Aangezien het communiceren met burgers een essentieel onderdeel is van de rol van iedere 
volksvertegenwoordiger, is het moeilijk om sociale media volledig te vermijden of alle 
berichten te filteren (Southern & Harmer, 2019a). Bovendien zou dat vanuit bestuurskundig 
perspectief onwenselijk zijn: onderzoek toont aan dat het gebruik van sociale media door 
politici kan leiden tot een hogere betrokkenheid en stembereidheid onder burgers (Bélanger, 
2019; Dabula Nandi, 2017; Lee & Oh, 2012; Lee & Shin, 2012; Macafee et al., 2019; Ohme, 
2019). Daarnaast is het gebruik van sociale media in de loop der jaren een belangrijke 
voorwaarde geworden voor het electorale succes van een politicus (Gibson & McAllister, 2015; 
Hansen & Kosiara-Pedersen, 2014; Koc-Michalska et al., 2014; Kruikemeier, 2014; Spierings & 
Jacobs, 2014; Sudulich et al., 2013; Terblanche, 2011). Online haat stelt gemeenteraadsleden 
voor een dilemma: maken zij (actief) gebruik van sociale media en stellen zij zich daarmee bloot 
aan intimiderende en haatdragende berichten, of verminderen of veranderen zij hun sociale 
media gebruik om minder haat te ontvangen, met als consequentie dat zij daardoor minder 
goed met burgers in contact kunnen treden over hun werkzaamheden in de raad? 
 
Ik wil door middel van dit onderzoek bijdragen aan inzicht over de effecten van online 
haatberichten op sociale media aan het adres van gemeenteraadsleden. Ik onderzoek daarom 
eerst de mate waarin gemeenteraadsleden te maken krijgen met online haat en welke 
gemeenteraadsleden hier in het bijzonder mee te maken krijgen. Vervolgens onderzoek ik in 
welke mate dit verband houdt met hun werkplezier en hun keuze om zich te kandideren voor 
een volgende termijn. Daarnaast onderzoek ik in hoeverre online haat op sociale media de 
manier waarop raadsleden zich online uiten of hun standpunten beïnvloedt. Ik hoop met deze 
invalshoeken bij te dragen aan bestaande studies over online haat richting 
volksvertegenwoordigers.  
 
Ik richt mij in dit onderzoek daarom op de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe beïnvloeden online haatberichten op sociale media het werkplezier, het online 
communicatiegedrag en de standpunten van gemeenteraadsleden in Nederland?  

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, behandel ik de volgende deelvragen: 

1. In welke mate hebben gemeenteraadsleden te maken met online haatberichten op 
sociale media? 

2. Bestaan er verschillen tussen gemeenteraadsleden op basis van gender, etniciteit, 
seksualiteit of partij in de mate waarin ze te maken krijgen met online haatberichten op 
sociale media? 

3. In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media het werkplezier van 
gemeenteraadsleden? 

4. In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media het online 
communicatiegedrag van gemeenteraadsleden?   

5. In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media de politieke 
standpunten van gemeenteraadsleden?  

6. Bestaan er verschillen tussen gemeenteraadsleden op basis van gender, etniciteit, 
seksualiteit of partij in de manier waarop online haatberichten op sociale media hen 
beïnvloeden?  
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1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Hoewel er onderzoek is gedaan naar de werking en dynamiek van online haat op sociale media 
(bijvoorbeeld Deb et al. (2017); Dimock et al. (2014); Mathew et al. (2019)) en er internationaal 
onderzoek is gedaan naar hoe online haat de ervaringen van nationale politici beïnvloedt 
(bijvoorbeeld Wagner (2020)), ontbreekt het in de wetenschappelijke literatuur nog aan 
inzichten over hoe online haat lokale volksvertegenwoordigers beïnvloedt. De focus die ik in dit 
onderzoek leg op de lokale democratie vult daarmee een hiaat in de bestaande literatuur. Deze 
focus is echter wetenschappelijk des te relevanter, omdat (anders dan nationale of Europese 
volksvertegenwoordigers) lokale volksvertegenwoordigers dichter op de burgers staan en 
online haat daardoor ook dichterbij komt. De afzenders van online haat kunnen immers in 
dezelfde buurt wonen. Daarmee zal de impact van online haat op het werk van lokale 
volksvertegenwoordigers naar verwachting groter zijn.  
 
Hoewel sociale media al sinds het begin van het millennium een middel zijn om burgers te 
informeren en met hen in gesprek te raken, blijven deze internetplatformen onophoudelijk in 
beweging en komen er steeds meer gebruikers bij (CBS, 2020a). Er worden voortdurend 
nieuwe platformen gecreëerd, met elk hun eigen functies, toepassingen en (sociale) gevolgen 
(Wagner, 2020). Omdat technologische innovaties de dagelijkse praktijk rond sociale media 
constant doen evolueren, ontbreekt het op sommige gebieden nog aan actuele 
wetenschappelijke kennis. Tegelijkertijd is het aanzien en het belang van sociale media 
gegroeid en neemt de potentiële impact die deze media op volksvertegenwoordigers kunnen 
hebben toe (Terblanche, 2011). Ik wil daarom door middel van dit onderzoek meer inzicht 
geven in het verband tussen online haat op sociale media en de ervaringen, keuzes en 
standpunten van gemeenteraadsleden bij het uitoefenen van hun politieke ambt. 
 
Nederland is in dit onderzoek gekozen als casus, omdat het gebruik van sociale media onder 
Nederlanders hoog is (95 procent van de bevolking tussen 12 en 45 jaar gebruikt een of 
meerdere vormen van sociale media (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020a)). Het sociale 
media gebruik is bovendien vergelijkbaar met andere Europese landen (De Best, 2018), wat 
Nederland een geschikt land maakt om de effecten van online haat op lokale 
volksvertegenwoordigers te bestuderen. De resultaten zijn daardoor naar verwachting 
generaliseerbaar naar vergelijkbare Europese lokale democratieën waarin 
volksvertegenwoordigers zich op sociale media begeven.  Hoewel er in Nederland wel cijfers 
zijn over haat gericht op raadsleden (Ministerie van BZK, 2020b), gaan deze cijfers niet 
specifiek over online haat op sociale media, terwijl dit een steeds belangrijkere vorm van 
contact met burgers is geworden. Dit onderzoek levert daarom nieuwe kennis op.  

 
1.3 Maatschappelijke relevantie 
 
De Staat van het Bestuur 2020 constateert dat het functioneren van de lokale democratie in 
Nederland al langere tijd onder druk staat (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2020a). Eén van de redenen hiervoor is dat steeds meer taken zijn 
overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente (Peters et al., 2014), terwijl 
gemeenteraadsleden in Nederland meestal parttime werken en betaald worden en daarom 
genoodzaakt zijn hun functie te combineren met een andere baan. De werkdruk onder 
gemeenteraadsleden is hoog en gemeentes hebben vaak moeite om raadsleden te vinden. Als 
online haat daarbovenop de bereidheid van mensen om zich verkiesbaar te stellen verlaagt, 
dan is dat problematisch.  
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Daarnaast stellen Mügge & Runderkamp (2019) dat de lokale volksvertegenwoordiging een 
belangrijke doorstroomfunctie heeft in de verschillende fasen van het 
‘vertegenwoordigingsproces’. De lokale politiek wordt als kweekvijver voor politiek talent 
gezien (Holman, 2017). Als de bereidheid om gemeenteraadslid te worden afneemt door online 
haat, en als dat extra geldt voor sommige groepen zoals vrouwen en minderheden (Wagner, 
2020), dan beïnvloedt dat de pluriformiteit en diversiteit van de gehele Nederlandse 
democratie.  
 
Een ander gevolg zou kunnen zijn online haat raadsleden tegenhoudt om zich vrijelijk te uiten 
in het lokale debat. Pérez-Arredondo & Graells-Garrido (2021) laten zien dat haatberichten 
verstuurd worden met de intentie om iemand te doen zwijgen. Volgens een studie van Deb et 
al. (2017) kan voortdurende online haat ook een ‘milder’ effect teweegbrengen, namelijk dat 
iemand zich online voorzichter of anders uit. Als raadsleden niet de ruimte voelen om vrijuit te 
spreken in hun contact met burgers, dan is dat problematisch. Voor een goed functionerende 
lokale democratie is contact met burgers immers van cruciaal belang, want “gemeenten staan 
dicht bij de mensen en hebben een belangrijke rol in de maatschappelijke opgaven van deze 
tijd” (Ministerie van BZK, 2020a; p.4).  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
De rest van deze scriptie is als volgt gestructureerd: hoofdstuk 2 gaat in op de theoretische 
literatuur die ik gebruik voor het formuleren van de hypotheses. In hoofdstuk 3 bespreek ik 
kenmerken van de lokale democratie in Nederland, de locus van het onderzoek. In hoofdstuk 4 
behandel ik de onderzoeksmethode en -strategie. Ik beantwoord de onderzoeksvraag door 
middel van een vragenlijst onder een representatieve steekproef van 416 raadsleden. In 
hoofdstuk 5 bespreek ik de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 6 interpreteer ik de 
resultaten en bespreek ik beperkingen van het onderzoek. In hoofdstuk 7 presenteer ik mijn 
conclusie en geef ik suggesties voor vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 
 
De toename van agressie, bedreiging en intimidatie tegenover gemeenteraadsleden speelt zich 
af tegenover de achtergrond van twee ontwikkelingen die zich binnen de (lokale) democratie 
hebben afgespeeld. Ten eerste is dat het feit dat politieke en bestuurlijke communicatie met 
burgers steeds meer digitaal plaatsvindt (Jacobs & Spierings, 2020) en ten tweede is dat de 
zogenaamde ‘personalisering van de politiek’ (Van Aelst & Aarts, 2015).  
 

2.1 Digitalisering politieke communicatie 
 
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is politieke en bestuurlijke communicatie met 
burgers steeds meer digitaal gaan plaatsvinden. Nog voordat het gebruik van sociale media een 
vertrouwd fenomeen is, schrijft Van Aelst (2002) dat het internet voor 
volksvertegenwoordigers een plek is om zich te profileren en rechtstreeks in contact met 
burgers te komen. Hij onderzoekt daarom het gebruik van persoonlijke websites onder 
volksvertegenwoordigers in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zijn conclusie 
luidt dat politici zich steeds meer online begeven met als belangrijkste reden het “overbruggen 
van de kloof tussen burger en politiek” (Van Aelst, 2002; p.18). Een andere reden is volgens 
hem dat politici in traditionele media (zoals televisie) weinig vat hebben op hoe zij in het nieuws 
komen, in tegenstelling tot de controle over inhoud en vorm waarover zij via hun eigen website 
kunnen beschikken. Nieuwe media geven politici dus de kans om direct met burgers te 
communiceren, zonder tussenkomst van bijvoorbeeld journalisten (Kruikemeier et al., 2015). 
Een ander voordeel is de grote mate van interactiviteit tussen zender (bijvoorbeeld de 
politicus) en ontvanger (bijvoorbeeld de burger) en andersom via nieuwe media (Tedesco, 
2007). Burgers kunnen immers direct reageren op berichten van politici en daardoor makkelijk 
met hen in contact komen.  
 
Invloed op betrokkenheid 

Een groot voordeel van het gebruiken van sociale media door politici is dat het kan leiden tot 
meer betrokkenheid van burgers. Dat kan met name vanuit bestuurskundig perspectief 
interessant zijn. Onderzoek van Lee & Oh (2012) en Lee & Shin (2012) toont aan dat wanneer 
politici op een persoonlijke en interactieve manier communiceren via sociale media, burgers 
zich meer betrokken voelen. De auteurs verklaren dit aan de hand van de social presence 
theory: sociale media geven burgers het gevoel dat een politicus ‘dichtbij’ is. Twitter kan 
volgens de onderzoekers een dergelijk gevoel stimuleren doordat burgers via hun tweets het 
idee hebben dat zij daadwerkelijk in gesprek kunnen komen met de politicus (Lee & Shin, 2012). 
Daarnaast laten internationale onderzoeken in verschillende contexten zien dat het gebruik 
van sociale media ook de bereidheid van burgers om hun stem uit te brengen kan verhogen 
(Bélanger, 2019; Dabula Nandi, 2017; Macafee et al., 2019; Ohme, 2019).  
 
Democratisch tekort op lokaal niveau 

Een hogere betrokkenheid en stembereidheid van burgers kan met name op lokaal niveau 
gewenst zijn, aangezien burgers zich al jaren meer betrokken voelen met Nederland dan met de 
gemeente en er meer interesse is in de nationale politiek dan in de lokale politiek (Van der 
Meer & Van der Kolk, 2016). Uit het Lokaal Kiezersonderzoek blijkt dat 51% van de kiezers niet 
geïnteresseerd is in de lokale politiek, tegenover 41% op nationaal niveau. Deze cijfers zijn 
behoorlijk stabiel door de jaren heen (Den Ridder & Dekker, 2019). Hetzelfde geldt voor de 
opkomst bij lokale verkiezingen: die ligt al jaren structureel lager dan bij nationale verkiezingen 
(Den Ridder & Dekker, 2019; Kiesraad, 2021). Ook zijn burgers over het algemeen maar ‘zeer 
beperkt’ op de hoogte van het werk van gemeenteraadsleden, zo laten Denters et al. (2019) 
zien. Daarnaast is 37% van de kiezers ontevreden als het gaat om de vraag of raadsleden in 
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voldoende mate uitleggen aan burgers wat zij voor inwoners doen en wat zij hebben weten te 
bereiken (Denters et al., 2019). Deze cijfers wijzen in de richting van een democratisch tekort 
op lokaal niveau (Tonkens, 2016). Het gebruik van sociale media is dus voor lokale 
volksvertegenwoordigers een interessant instrument als zij betrokkenheid onder burgers 
willen vergroten.  
 
Invloed op electoraal succes 

Römmele et al. (2014) tonen aan dat politieke partijen steeds meer gebruik maken van online 
communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook voor hun partijcampagnes. Verschillende 
internationale onderzoeken laten daarnaast zien dat het succes van individuele kandidaten 
tijdens verkiezingen groter is wanneer zij gebruikmaken van sociale media, met name Twitter 
(bijvoorbeeld Hansen & Kosiara-Pedersen (2014); Gibson & McAllister (2015); Koc-Michalska 
et al. (2014); Kruikemeier (2014); Spierings & Jacobs (2014); Sudulich et al. (2013)). 
Onderzoeken van Kruikemeier (2014) rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 en van 
Jacobs & Spierings (2014) rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bevestigen dat dit 
ook voor Nederland geldt. Beide studies vinden een positief verband tussen het aantal 
voorkeursstemmen en het aantal tweets van een kandidaat, zoals afgebeeld in Figuur 1. Dat 
verband is weliswaar iets kleiner in 2012 dan in 2010, maar het effect is breder: ook 
kandidaten met een ‘meer bescheiden gebruik’ en een kleiner aantal volgers hebben sinds 2012 
baat bij het gebruik van Twitter. Volgens Jacobs en Spierings speelt bovendien niet alleen het 
daadwerkelijke effect, maar ook het verwachte effect onder politici een rol. Bij politici heerst 
namelijk “het idee dat Twitter noodzakelijk is voor succesvolle verkiezingen” (Jacobs & 
Spierings, 2014; p.34). Het gebruik van sociale media onder kandidaten in Nederland neemt 
dan ook toe: in 2010 was 34,1 procent van de kandidaten aanwezig op Twitter, in 2012 was dat 
gestegen naar 75,5 procent en in 2020 schreven de auteurs dat het percentage de laatste jaren 
stabiel rond de 95 procent ligt (Jacobs & Spierings, 2020).  
 
Figuur 1 
 
Geschatte effecten van het aantal tweets op het aantal voorkeursstemmen (Jacobs & Spierings, 2014).  
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Invloed op media-aandacht 

Kruikemeier et al. (2018) tonen daarnaast aan dat politici kunnen rekenen op meer aandacht in 
traditionele media naarmate zij meer gebruik maken van sociale media. Volgens Jacobs & 
Spierings (2015) is het gevolg daarvan dat er een groeiende nadruk is komen te liggen op online 
campagnes. Overigens stellen zij dat Twitter hier sterker aan bijdraagt dan Facebook, 
aangezien pagina’s op Facebook in de regel zijn afgesloten en Facebook vereist dat de 
gebruiker handmatig vriendschapsverzoeken goedkeurt en bovendien meer gebruikt wordt 
voor privédoeleinden, zoals contact met familie en vrienden (Jacobs & Spierings; p.61). Twitter 
is daarentegen openbaar en wordt vaker als politiek medium gebruikt, omdat journalisten er 
meer te vinden zijn.  
 
Gezien de invloed van het gebruik van sociale media op campagnesucces, media-aandacht en 
betrokkenheid, is het niet verrassend dat Enli & Skogerbø (2013) vinden dat het aangaan van 
de dialoog met burgers en campagnedoeleinden de twee voornaamste motieven zijn van 
volksvertegenwoordigers om sociale media te gebruiken. Terblanche (2011) toont aan dat 
sociale media vanwege de kenmerkende snelheid en schaal in toenemende mate bepalend zijn 
geworden voor het succes van politici en bestuurders in het bereiken van deze doelen. 
Democratisch gekozen raadsleden die het contact met burgers willen opzoeken en 
tegelijkertijd politiek succes willen behalen, lijken kortom niet te kunnen ontkomen aan het 
gebruik van sociale media.  
 
 
2.2 Personalisering van de politiek 
 
De toename van digitale communicatiemiddelen onder politici en bestuurders speelt zich af 
tegen de achtergrond van een al langer gaande trend van ‘personalisering van de politiek’. Met 
de personalisering van de politiek wordt bedoeld dat persoonlijke kwaliteiten van politici een 
steeds grotere rol zijn gaan spelen in de hedendaagse politiek, zo stellen Van Zoonen en Holtz-
Bacha (2000) in het begin van het huidige millennium. Volgens hen betekent dit dat 
persoonlijke karakteristieken in campagnestrategieën en berichtgeving over personen in de 
media een grotere nadruk hebben gekregen. Een literatuurstudie van Van Santen en Van 
Zoonen (2009) toont aan dat het begrip personalisering in de jaren daarna binnen de 
wetenschappelijke literatuur op verschillende manieren is geconceptualiseerd. Zij 
onderscheiden zeven definities van personalisering, die zijn weergegeven in Tabel 1.  
 
Tabel 1 
 
Zeven definities van het concept ‘personalisering’ van de politiek (Van Santen & Van Zoonen, 2009). 
 

1) Focus op politieke (top)leiders Toegenomen media-aandacht voor personen ten koste 
van partijen 

2) Individuele politieke competitie Toegenomen media-aandacht voor individuele 
professionele kwaliteiten 

3) Privatisering Toegenomen media-aandacht voor het privéleven van 
de politicus 

4) Persoonlijke narratieven Toegenomen media-aandacht voor persoonlijke 
geschiedenis en emoties van individuen 

5) Partijleider als belichaming van de partij Politici en/of partijen die partijleider profileren als het 
gezicht/belichaming van de partij 

6) Institutionele personalisering Institutionele veranderingen die meer nadruk leggen 
op individuele politici (‘presidentialisering’) 

7) Gedragspersonalisering Individuele politici die zich los maken van 
partijwerkzaamheden en individuele profilering 
nastreven 
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In een poging om tot een meer eenduidige definitie van personalisering te komen, stellen zij dat 
de eerste definitie te minimaal is en weinig inzicht biedt in waar die toegenomen aandacht over 
gaat. Van Santen en Van Zoonen leggen daarom in hun eigen definitie de nadruk op de 
aandacht voor professionele kwaliteiten, privéleven en privépersoon. Ze verbinden daar 
respectievelijk de begrippen “individualisering (nadruk op individuele politieke eigenschappen 
als competentie, integriteit en betrouwbaarheid), privatisering (aandacht voor privéleven) en 
emotionalisering (belangstelling voor persoonlijke gevoelens en ervaringen)” aan (Van Santen 
en Van Zoonen, 2009; p.170). Hun conclusie luidt dat ‘personalisering’ een parapluterm is voor 
deze drie begrippen.  
 
Een andere typologie die door onder andere Balmas et al. (2014), Jacobs en Spierings (2015) en 
Van Aelst en Aarts (2015) wordt gebruikt, is het onderscheid tussen gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde personalisering. Met gecentraliseerde personalisering wordt daarbij 
bedoeld dat er meer nadruk op de topkandidaat van een partij komt te liggen1. Bij 
gedecentraliseerde personalisering gaat het om een grotere nadruk op individuele personen en 
meer gepersonaliseerde campagnes in het algemeen.  
 
In een poging om de toegenomen personalisering te verklaren, stellen Houtman en Achterberg 
(2009) dat deze ontwikkeling te maken heeft met de opkomst van populistische partijen in 
Nederland. Volgens hen is er in het publieke debat daardoor meer nadruk te komen liggen op 
de kloof tussen de burger en de politiek. Deze nadruk heeft gezorgd voor een “hartgrondige 
afkeer van politici, ambtenaren en overheid” (Houtman en Achterberg, 2009; p.4). Om die 
reden proberen volksvertegenwoordigers steeds nadrukkelijker afstand te nemen van het 
imago van ‘beroepspoliticus’ (p.8). Om te onderstrepen hoezeer zij ‘zichzelf zijn’, proberen zij 
(onder andere in gepersonaliseerde campagnes) de nadruk te leggen op zaken uit hun 
privéleven, om te laten zien dat zij “niet ‘boven’ of ‘tegenover’ burgers staan, maar gewoon 
‘naast’ of (liever nog) ‘achter’ hen” (p.8). Het onderscheid tussen hun functie en hun persoon 
vervaagt daarmee.  
 
 
Versterkte ontwikkeling 

Meerdere auteurs stellen dat de personalisering van de politiek is versterkt sinds politieke 
communicatie in toenemende mate is gedigitaliseerd. Van Aelst (2002) stelt dat de opkomst 
van het internet als communicatiemiddel een grote rol heeft gespeeld. Het internet biedt 
volksvertegenwoordigers immers de mogelijkheid om zich direct en persoonlijk tot burgers te 
wenden zonder tussenkomst van journalisten. Volgens Jacobs & Spierings (2015) hebben 
sociale media dit proces nog verder versneld en is er een groeiende nadruk komen te liggen op 
online persoonlijke campagnes. Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek vinden zij dat sociale 
media personalisering van de politiek stimuleren, maar dat het effect minder groot is dan 
verwacht. Dat komt volgens hen doordat politieke partijen het gebruik van sociale media van 
hun kandidaten weliswaar aanmoedigen, maar daar tegelijkertijd invloed en controle op willen 
uitoefenen. 
 
Sociale media zijn dus steeds belangrijker geworden voor het persoonlijke imago van een 
politicus of bestuurder. Dat kent echter ook een keerzijde. Terblache (2011) laat door middel 
van een case study zien dat online media gekenmerkt wordt door het feit dat berichten 
‘eindeloos’ en ‘eeuwigdurend’ kunnen blijven rondzweven en daarmee het imago van een 

 

 
1 Deze vorm wordt daarom soms ook wel presidentialisering genoemd. 
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volksvertegenwoordiger sterker kunnen beschadigen dan nieuwsberichten in traditionele 
media (Terblanche, 2011). 
 
Conclusie 

Met de personalisering van de politiek, mede gedreven door de opkomst van populistische 
partijen, is het voor zowel nationale als lokale volksvertegenwoordigers steeds belangrijker 
geworden om zich persoonlijk te profileren tegenover de burger. Het gebruik van sociale media 
is daarvoor een geschikte methode, maar brengt ook nieuwe nadelen met zich mee. Een 
belangrijk nadeel dat de focus krijgt in dit onderzoek, het ontvangen van online haatberichten, 
behandel ik in de volgende paragraaf.  
 
 
2.3 Toename van online haat richting volksvertegenwoordigers 
 
Tegenover de achtergrond van de bovenstaande twee ontwikkelingen heeft zich de afgelopen 
jaren een nieuwe trend voorgedaan, namelijk de toename van online haatberichten van burgers 
naar politici op sociale media. Diverse recente onderzoeken laten zien dat zowel nationale als 
lokale volksvertegenwoordigers steeds vaker slachtoffer zijn van online haat (bijvoorbeeld 
Fuchs & Schäfer (2020); Hunt et al. (2016); Rheault et al. (2019); Saris & Van de Ven (2021); 
Wagner (2020)). Op basis van een analyse van 2,2 miljoen Twitterberichten, laten Rheault et al. 
(2019) zien dat 15% van de berichten richting volksvertegenwoordigers in de Verenigde Staten 
als ‘onbeschaafd’ bestempeld kan worden. Volgens hen betekent dit dat 
volksvertegenwoordigers tegenwoordig “klaar moeten zijn om het hoofd te bieden aan een 
spervuur van beledigingen en kleinerende opmerkingen die via sociale media op hen gericht 
zijn” (p.1). Gorrell et al. (2018) laten zien dat het aantal haatdragende of beledigende Tweets 
richting volksvertegenwoordigers tussen 2015 en 2017 in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk 
is toegenomen. In Nederland komt eenzelfde conclusie naar voren uit de Monitor Integriteit en 
Veiligheid 2020: in 2014 had nog 23 procent van de gemeenteraadsleden te maken met 
agressie, bedreiging of intimidatie, in 2020 is dat percentage opgelopen tot 35 procent 
(Ministerie van BZK, 2020b). Hoeveel van deze ‘haat’ via sociale media plaatsvindt, is nog niet 
bekend in Nederland.  
 
Een recente Nederlandse studie die de aard van online haatberichten onderzoekt, is uitgevoerd 
door de Groene Amsterdammer en de Utrecht Data School (Saris & Van de Ven, 2021). Daaruit 
blijkt dat online haat zich vaak op aspecten van de identiteit van een volksvertegenwoordiger 
richt: politici kunnen volgens de auteurs rekenen op “online recensies over hun stem, lichaam, 
religie of huidskleur” (Saris & Van de Ven, 2021). Dat geldt niet alleen voor landelijke of 
Europese politici, maar ook voor lokale politici. In de top 15 van (vrouwelijke) politici die 
relatief gezien de meeste haatdragende tweets ontvangen, komen namelijk ook 
gemeenteraadsleden voor.  
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2.4 Ontwerp en dynamiek van sociale media 
 
Hoe komt het dat online haatberichten richting volksvertegenwoordigers op sociale media zo 
vaak voorkomen? Daarvoor is het belangrijk om eerst vast te stellen wat onder sociale media 
wordt verstaan. Een algemene definitie van sociale media is door Kaplan en Haenlein als volgt 
beschreven: “social media is a group of internet based applications that build on the ideological 
and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User 
Generated Content” (Kaplan & Haenlein, 2010; p.61). Met user generated content wordt 
bedoeld dat gebruikers zelf inhoud kunnen toevoegen, in plaats van dat alleen de eigenaar of de 
beheerder van het platform dat kan. Typische en bekende sociale media platformen zijn 
bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube.  
 
Verschillende studies hebben onderzocht waarom online haat kan gedijen op sociale media. 
Deb et al. (2017) laten zien dat er een aantal karakteristieken in het ontwerp van sociale media 
zitten die de verspreiding van online haat faciliteren. Allereerst is dat feit dat het eenvoudig is 
om anoniem en op afstand deel te nemen. Dit ontwerp maakt “haatzaaiende uitlatingen door 
individuen, openbare vernedering en raciale en seksuele intimidatie mogelijk” (Deb et al., 2017; 
p.13). Verzenders van dergelijke berichten hoeven immers niet bang te zijn dat zij persoonlijk 
verantwoordelijk worden gehouden voor hun uitlatingen. Onderzoek toont aan dat hoe meer 
mensen erin geloven dat zij anoniem zijn en geen consequenties zullen ervaren van hun 
uitlatingen, hoe groter de kans is dat zij pesterige of beledigende berichten versturen (Barlett 
et al., 2016).  
 
Daarnaast laten Deb et al. zien dat de dynamiek en werking van de algoritmes van sociale 
media ook bijdragen aan de verspreiding van online haat. Doordat deze ‘echokamers’ creëren, 
die in de loop van de tijd steeds extremere of sterker bevooroordeelde opvattingen 
veroorzaken, versterken de algoritmes polarisatie en verdeeldheid. Dat komt volgens hen 
doordat sociale media als doel hebben om zo lang mogelijk de aandacht van hun gebruikers 
vast te houden door hen te voorzien van gepersonaliseerde content. Iemands zoekresultaten, 
nieuwsfeed en advertenties zijn op sociale media om die reden afhankelijk van iemands 
‘digitale voetafdruk’ (p.6). Het resultaat daarvan is dat gebruikers zichzelf segregeren in 
gelijkgestemde groepen en dat men minder bereid is elkaar in het midden te ontmoeten 
(Dimock et al., 2014).  
 
Dat sociale media online haat en expressieve, polariserende content prioriteren, tonen ook 
Mathew et al. (2019) aan. Zij maken gebruik van een dataset van 341 duizend gebruikers en 21 
miljoen berichten om de dynamiek van interactie tussen sociale mediagebruikers te analyseren. 
Zij vinden dat de inhoud die wordt geplaatst door ‘hateful users’ zich sneller en verder 
verspreid en daardoor een groter publiek bereikt op online platformen zoals Twitter en 
Facebook (p.173). De overvloed aan zulke inhoud kan volgens Deb et al. vervolgens resulteren 
in een ‘normverschuiving’ naar wat acceptabel en toegestaan is. Voortdurende online haat kan 
er daardoor voor zorgen dat groepen die frequent slachtoffer zijn – waar ik later op inga – aan 
zelfcensuur doen of helemaal niet meer deelnemen aan het online debat.  
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2.5 Definitie online haat 
 
Maar wat betekent online haat precies? Hoewel er veel overlap bestaat, worden er in de 
literatuur verschillende definities gebruikt. Tabel 2 geeft een overzicht.  
 
Tabel 2 
 
Definities van Online Haat. 

 

Studie Term Definitie 

Finn (2004) Online 
harassment 

Repeated messages that threatened, insulted, or harassed. 

Gorrell et al. 
(2018) 

Online abuse Messages containing one or more abusive terms from the vocabulary list 
(404 abuse terms in British and American 
English, comprising mostly an extensive collection of 
insults, with a few threat terms such as “kill” and “die” also 
included. Racist and homophobic terms are included as well 
as terms that denigrate a person’s appearance or intelligence).   

Fuchs & 
Schäfer (2020) 

Online abuse All forms of explicit abusive language are hurtful and derogatory to the 
individual attacked, are always colloquial and emotional, and are not aiming 
at entering a dialogue with the person addressed. 

Rheault et al. 
(2019) 

Online 
incivility 

Messages containing at least one of the following elements: (1) swear words; 
(2) vulgarities; (3) insults; (4) threats; (5) personal attacks on someone’s 
private life; or (6) attacks targeted at groups (hate speech). 

Davidson et al. 
(2017) 

Online hate 
speech 

Language that is used to expresses hatred towards a targeted group or is 
intended to be derogatory, to humiliate, or to insult the members of the 
group. 

ElSherief et al. 
(2018) 

Online hate 
speech 

Direct and serious attack on any protected category of people based 
on their race, ethnicity, national origin, religion, sex, gender, sexual 
orientation, disability or disease.  

Saris & Van de 
Ven (2021) 

Haatdragende 
berichten 
 

Het bevestigen van negatieve stereotypen die betrekking hebben op de 
identiteit of de persoonlijke levenssfeer van de aangesproken politicus. Ook 
uitschelden (zonder gebruik van stereotypen) van een politicus valt 
hieronder. 

Agressieve 
berichten 

Een directe bedreiging voor de politicus, haar gezin, haar privacy of haar 
privéleven. 

Amnesty 
International 
(2018) 

Abusive 
messages 

Abusive tweets violate Twitter’s own rules and include content that promote 
violence against or threats of people based on their race, ethnicity, national 
origin, sexual orientation, gender, gender identity, religious affiliation, age, 
disability, or serious disease. Examples include physical or sexual threats, 
wishes for the physical harm or death, reference to violent events, behaviour 
that incites fear or repeated slurs, epithets, racist and sexist tropes, or other 
content that degrades someone. 

Problematic 
messages 

Problematic tweets contain hurtful or hostile content, especially if repeated 
to an individual on multiple or occasions, but do not necessarily meet the 
threshold of abuse. Problematic tweets can reinforce negative or harmful 
stereotypes against a group of individuals (e.g. negative stereotypes about a 
race or people who follow a certain religion). Such tweets may still have the 
effect of silencing an individual or groups of individuals. It’s important to 
acknowledge that problematic tweets may qualify as legitimate speech and 
would not necessarily be subject to removal from the platform. We included 
problematic tweets because it is important to highlight the breadth and 
depth of toxicity on Twitter in its various forms and to recognize the 
cumulative effect that problematic content may have on the ability of women 
to freely expressing themselves on the platform. 
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De bovenstaande tabel laat zien dat het moeilijk is om online haat precies te definiëren en om 
af te kaderen wat wel en niet onder het begrip valt. De definities van Amnesty International 
(2018) laten krachtig zien dat sommige berichten weliswaar niet als haatdragend beschouwd 
hoeven te worden, maar toch ‘problematisch’ kunnen zijn voor de ontvanger (zeker wanneer zij 
herhaaldelijk worden verstuurd). Voor mijn onderzoek baseer ik mij grotendeels op de definitie 
van Rheault et al. (2019), omdat het een overzichtelijke en beknopte definitie is die niet alleen 
strafbare berichten, maar ook ‘inciviele’ berichten omvat. Daarnaast is de definitie geschikt om 
te operationaliseren en bovendien focust het onderzoek van Rheault et al. zich specifiek op 
online haat richting volksvertegenwoordigers, wat aansluit bij de focus van mijn onderzoek. In 
het methodehoofdstuk ga ik dieper in op hoe ik deze definitie operationaliseer.   
 
 
2.6 Online haat en persoonskenmerken 
 
Verschillende studies hebben onderzocht of er verschillen bestaan in de hoeveelheid haat die 
politici ontvangen op basis van persoonlijke kenmerken. Ten eerste blijkt dat geslacht een 
relevante factor is. Diverse internationale onderzoeken laten zien dat vrouwelijke politici vaker 
doelwit zijn van online haatberichten dan hun mannelijke ambtsgenoten (bijvoorbeeld 
(Fichman & McClelland, 2021; Fuchs & Schäfer, 2020; Hunt et al., 2016; Rheault et al., 2019; 
Saris & Van de Ven, 2021; Wagner, 2020)). Dat vrouwelijke politici ook in Nederland vaker 
slachtoffer zijn van online haat, tonen Saris & Van de Ven (2021) aan. Zo’n 10 procent van alle 
tweets die aan hen gericht is, bevat haat of agressie. Gorrell et al. (2020) laten zien dat de aard 
van de haatberichten bovendien anders is richting vrouwen dan richting mannen. Vrouwelijke 
politici ontvangen namelijk meer seksistische haat die gaat over hun geslacht, terwijl 
mannelijke politici meer politieke en algemene haatberichten ontvangen.  
 
Ten tweede blijkt dat politici van kleur of politici uit een etnische minderheidsgroep ook vaker 
online haatberichten ontvangen. Kuperberg (2021) laat zien dat deze groepen blootgesteld 
worden aan haatberichten met een racistisch karakter. Gorrell et al. (2019) beargumenteren 
dat racistische haatberichten richting politici in het Verenigd Koninkrijk vanwege de ernst en 
de frequentie ervan een aparte categorie van haat rechtvaardigen. Southern & Harmer (2019a) 
tonen aan dat vrouwelijke politici van kleur significant meer haatberichten ontvangen en ook 
een rapport van Amnesty International (2018) bevestigt dit. Daarnaast toont hetzelfde rapport 
aan dat seksualiteit ook een relevante factor is: homoseksuele, biseksuele, transgender of 
interseksuele vrouwen worden volgens het rapport slachtoffer van haat die specifiek gericht is 
op hun seksuele identiteit (p.19-20). Bovendien wordt door Gámez-Guadix & Incera (2021) 
bevestigd dat er op sociale media in algemene zin relatief veel homofobie heerst.  
 
Ook zijn er studies die politieke kleur als relevante factor zien bij online haat. Een onderzoek 
van Ben-David & Fernández (2016) vindt dat Spaanse extreemrechtse politieke partijen vaker 
discriminerende en haatdragende berichten verzenden en dat hun volgers dit gedrag 
overnemen. Hatakka (2020) vindt in Finland dat extreemrechtse sociale mediagebruikers 
vaker schadelijke of haatdragende berichten verzenden. Koulouris (2018) beargumenteert dat 
ook online misogynie vaker uit de ‘alternatief-rechtse’ hoek komt. De vraag is of deze 
bevindingen ook betekenen dat er verschillen zijn onder de ontvangers van online haat op basis 
van politieke partij. Gorrell et al. (2020) laat zien dat kandidaten van de conservatieve partij in 
het Verenigd Koninkrijk in recente jaren significant meer haat ontvangen dan kandidaten van 
andere partijen.  
 

Er is echter ook een studie die bovengenoemde resultaten tegenspreekt. Binns & Bateman 
(2018) concluderen op basis van een analyse van 80.000 Twitterberichten uit het Verenigd 
Koninkrijk dat er geen grote verschillen bestaan in de mate van online haat op basis van 
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geslacht, ras of politieke partij. Volgens hen is een belangrijkere factor hoe bekend en zichtbaar 
een politicus is.  
 
Hoewel deze resultaten tegenstrijdig zijn met andere studies, blijkt in ieder geval dat 
persoonlijke kenmerken een relevante factor zijn bij studies over online haat. Dit onderzoek 
zou daarom niet compleet zijn als ik niet zou testen of er verschillen bestaan in de hoeveelheid 
haat die gemeenteraadsleden ontvangen op basis van persoonskenmerken. De eerste 
hypothese die ik onderzoek is daarom als volgt: 
 
H1: Er bestaat een verschil in de mate waarin gemeenteraadsleden online haat ontvangen op basis van 
geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij.  
 

H0: Er bestaat geen verschil in de mate waarin gemeenteraadsleden online haat ontvangen op 
basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij.  

 
 
 
2.7 Online haat, werkplezier en bereidheid tot kandideren 
 
Het ontvangen van online haatberichten kan een grote impact hebben op iemand. Volgens 
Wagner (2020) beïnvloedt deze ‘vijandige werkomgeving’ het werkplezier en de ervaring van 
kandidaten en ambtsdragers op een negatieve manier. Op zijn beurt vermindert dit hun 
bereidheid om politiek actief te blijven, zo stelt zij. In de studie van Wagner gaven vijf 
vrouwelijke politici aan dat zij ontmoedigd waren om zich te kandideren voor een politieke 
functie vanwege online haat. Deze vrouwen maakten zich zorgen over de mogelijke schade die 
deze aanvallen kunnen toebrengen aan hun “reputatie, geestelijke gezondheid en familieleden” 
(p.8). Eind 2019 sloegen vrouwenorganisaties in het Verenigd Koninkrijk alarm, omdat enkele 
vrouwelijke politici publiekelijk toegaven dat zij uit de politiek waren gestapt vanwege online 
haat (Perraudin & Murphy, 2019).  
 
Onderzoek van Atalanta, een internationale organisatie voor politieke gendergelijkheid, laat 
zien dat de manier waarop mannelijke en vrouwelijke politici worden aangevallen van elkaar 
verschilt (Atalanta, 2018). Mannen worden vaker bekritiseerd op hun standpunten, terwijl 
vrouwen vaker persoonlijk worden aangevallen. Dit sluit aan bij eerdergenoemde studies. Het 
effect hiervan is dat vrouwelijke politici vaker worden afgeleid van hun politieke werk doordat 
zij meer tijd en energie moeten steken in het omgaan met de online aanvallen. De 
geïnterviewde politici gaven aan dat hun mentale gezondheid daaronder leed. Tot slot 
beschrijft het onderzoek dat online haat veel mentale weerstand vereist en politici ervan kan 
weerhouden zich kandidaat te stellen voor de politiek (Atalanta, 2018). Onderzoek van Gorrell 
et al. (2020) laat zien dat politici die ervoor kozen om zich niet voor een volgende termijn 
verkiesbaar te stellen significant meer haat hadden ontvangen in het voorafgaande jaar dan 
politici die zich wel verkiesbaar stelden. Online haat kan kortom invloed hebben op het 
werkplezier en de bereidheid van politici om zich te kandideren voor een eerste of volgende 
termijn. De tweede en de derde hypothese zijn daarom als volgt: 
 
H2: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, hebben minder werkplezier.  

 
H0: De mate van online haat waarmee raadsleden geconfronteerd worden, heeft geen invloed 
op hun werkplezier. 
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H3: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn minder bereid zich te 
kandideren voor een volgende termijn. 
 

H0: De mate van online haat waarmee raadsleden geconfronteerd worden, heeft geen invloed 
op hun bereidheid zich te kandideren voor een volgende termijn.  

 
 
2.8 Online haat en communicatiegedrag 
 
Intimiderende of beledigende berichten richting politici hebben vaak de intentie om hen het 
zwijgen op te leggen (‘silencing’). Southern & Harmer (2019) onderzoeken dit en laten zien dat 
zowel mannelijke als vrouwelijke parlementsleden uit het Verenigd Koninkrijk via Twitter 
ongepaste berichten ontvangen, maar dat berichten richting vrouwen vaker 
genderstereotypen bevatten en dat vrouwen vaker berichten ontvangen die hun positie als 
politicus in twijfel trekken. Een apart onderzoek naar een subset van de geanalyseerde tweets 
laat zien dat nepaccounts het idee versterken dat vrouwen niet in de politiek thuishoren door 
hun intelligentie in twijfel te trekken en te eisen dat ze zich stil houden in het publieke debat 
(Southern & Harmer, 2019a)2. Het onderzoek van Atalanta (2018) laat zien dat een van de 
doelen van het versturen van ongepaste berichten richting politici is om hen ervan te 
weerhouden zich uit te spreken en deel te nemen aan het publieke debat. Een studie uit Chili 
van Pérez-Arredondo & Graells-Garrido (2021) komt tot een soortgelijke conclusie: 
haatberichten zijn vaak bedoeld om iemand te doen zwijgen.  
 
Online haat kan echter ook een ‘milder’ effect teweegbrengen, namelijk dat iemand zich online 
voorzichtiger of anders uit. Onderzoek van Vochocová (2018) toont aan dat vrouwen die actief 
deelnemen aan online politieke debatten routinematig worden gekleineerd door mannelijke 
Facebook-gebruikers vanwege hun geslacht. De onderzochte vrouwen pasten daarop hun 
communicatiestrategieën aan door bijvoorbeeld een meer ‘masculien’ profiel aan te nemen om 
daarmee waar mogelijk haatvolle berichten te voorkomen. Volgens een studie van Deb et al. 
(2017) kan voortdurende online haat ervoor zorgen dat bepaalde individuen aan zelfcensuur 
doen of helemaal niet meer deelnemen aan het online debat. Online haat kan kortom invloed 
hebben op het communicatiegedrag van politici en op de keuze om actief te zijn op sociale 
media. De vierde en vijfde hypothese zijn daarom als volgt: 
 
H4: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, uiten zich voorzichtiger op sociale 
media.  
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
de manier waarop raadsleden zich uiten op sociale media.  

 
H5: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn vaker geneigd te stoppen met 
sociale media. 
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
de keuze om actief te zijn op sociale media.  
 

 

 

 
2 Overigens zouden volgens Wagner (2020) de traditionele nieuwsmedia bijdragen aan dit idee. In veel media-
rapportages lijkt volgens haar een meer masculien karakter rondom het beroep van politicus te hangen. Bij 
mannelijke politici gaan de rapportages namelijk vaker over de politieke inhoud, terwijl het bij vrouwelijke politici 
vaker over de thuissituatie, kinderen en privézaken gaat. “Gendered political reporting thus discursively constructs 
politics as a masculine realm where women do not belong” (Wagner, 2020; p.3). 
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2.9 Online haat en standpunten 
 
In het verlengde van de voorgaande paragraaf, zou online haat ook invloed kunnen hebben op 
iemands standpunten. Chadha et al. (2020) laten door middel van een kwalitatieve studie zien 
dat vrouwen die haatberichten ontvangen, geneigd zijn om deze haat te ‘normaliseren’ en 
zichzelf te censureren. Powers et al. (2019) toont aan dat de ‘toon’ op sociale media studenten 
ervan weerhoudt om hun politieke overtuigingen online te bespreken om zo een verwacht 
online conflict te vermijden. Ong (2021) beargumenteert dat individuen zichzelf vaker 
censureren als de verwachte kosten hoger zijn. Dat zou betekenen dat personen die meer ‘in de 
spotlight’ staan meer te verliezen hebben en hun standpunt vaker aan laten sluiten bij dat wat 
‘de massa’ vindt3. Dat zou ook kunnen gelden voor politici. De zesde hypothese die ik 
onderzoek is daarom: 
 
H6: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn vaker geneigd hun 
standpunten aan te passen. 
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
zijn of haar standpunten.  

 
Tot slot laten veel eerdergenoemde studies zien dat bepaalde ‘risicogroepen’, zoals vrouwelijke 
politici of politici van kleur, niet alleen meer haat ontvangen, maar dat de impact daarvan ook 
groter is (bijvoorbeeld (Amnesty International, 2018; Atalanta, 2018; Vochocová, 2018; 
Wagner, 2020). Volgens Wagner (2020) hebben sociale media een ‘gendergerelateerde impact’ 
op democratische participatie in de 21e eeuw. Op basis van 101 interviews met Canadese 
volksvertegenwoordigers laat zij zien dat vrouwelijke politici zich meer bewust zijn van online 
haat dan hun mannelijke collega’s. Het effect van online haat zou daarom ook sterker kunnen 
zijn. De laatste hypothese die ik onderzoek is daarom: 
 
H7: Er bestaat een verschil in de manier waarop online haat raadsleden beïnvloedt op basis van geslacht, 
etniciteit, seksualiteit of partij.  
 

H0: Er bestaat geen verschil in de manier waarop online haat raadsleden beïnvloedt op basis van 
geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3 Zijn studie vindt overigens plaats in een situatie in Zuid-Oost Azië, waarin vrijheid van meningsuiting 
minder gewaarborgd is dan in Nederland. Het verwachte effect in Nederland is daarom lager.  
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De hypotheses kunnen weergegeven worden in een conceptueel model, zoals weergegeven in 
Figuur 2.  
 

Figuur 2 
 

Conceptueel model 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.10 Concluderend 
 
Dit hoofdstuk begon met het beschrijven van twee recente ontwikkelingen die zich binnen de 
(lokale) democratie hebben afgespeeld. Ten eerste is dat het feit dat politieke en bestuurlijke 
communicatie met burgers steeds meer digitaal is gaan plaatsvinden en ten tweede is dat de 
zogenaamde ‘personalisering van de politiek’. Door deze ontwikkelingen is het belang van het 
gebruiken van sociale media onder politici toegenomen. Politici kunnen zich via deze media 
immers persoonlijk profileren richting burgers, zonder tussenkomst van journalisten. Sociale 
media zijn dan ook in toenemende mate bepalend geworden voor het electorale succes van 
kandidaten en de hoeveelheid media-aandacht waarop zij kunnen rekenen. Bovendien is het 
gebruik van sociale media een nuttig bestuurlijk instrument geworden om betrokkenheid 
onder burgers te vergroten. Dat is met name vanuit bestuurskundig perspectief een relevante 
constatering: de lokale democratie staat immers al langer onder druk en de betrokkenheid van 
burgers met de lokale democratie is laag. Dat maakt het belang van sociale media voor lokale 
volksvertegenwoordigers extra groot. Sociale media lijken daarmee onmisbaar geworden voor 
hen.  
 
Tegelijkertijd stellen volksvertegenwoordigers zich met het gebruik van sociale media bloot 
aan de kans om het slachtoffer te worden van online haat. De literatuur laat zien politici 
hierdoor mogelijk minder werkplezier beleven of hun communicatiestrategieën aanpassen. Dat 
geldt in het bijzonder voor vrouwelijke politici of politici van kleur: zij zijn vaker slachtoffer en 
zijn zich ook meer bewust van online haat.  
 
Dit zorgt voor een dilemma voor politici: maken zij (actief) gebruik van sociale media om 
burgers te informeren en betalen zij daarmee de tol die haatberichten kunnen opleggen, of 
verminderen of stoppen zij hun sociale media gebruik en offeren zij daarmee een mogelijkheid 
om burgers op een laagdrempelige en interactieve manier te informeren over hun 
werkzaamheden? Het is nog onbekend hoe gemeenteraadsleden in Nederland zich in dit 
dilemma bewegen. Daarom probeer ik deze vraag te beantwoorden in dit onderzoek. 
 

Hoeveelheid 
haat op sociale 
media 

Werkplezier 

Communicatie-
gedrag 

Standpunten 
aanpassen 

H2/H3: 

(-) 

H4: (+) 

H6: (+) 

H7: (+) 

Voorzichter uiten op 
sociale media 

Stoppen met sociale 
media 

Kandideren voor 
volgende termijn 

H5: (+) 

H1: (+) 

▪ Gender 
▪ Etniciteit 
▪ Seksualiteit 
▪ Partij 
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3. Locus: de Nederlandse gemeenteraad 
 
In dit hoofdstuk ik bespreek ik de casus die ik gebruik voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. Mijn onderzoek richt zich op de lokale democratie in Nederland, in het 
bijzonder op leden uit de gemeenteraad. Nederland kent bijna 8.600 gemeenteraadsleden die 
in 352 verschillende gemeentes actief zijn (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2021a). 
Deze gemeenteraadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers die in de raad de hoofdlijnen 
van het lokaal bestuur bepalen (Kennisbank Openbaar Bestuur, 2021). Hun takenpakket 
bestaat in de kern uit volksvertegenwoordiging en kaderstelling en controle van het college 
van burgemeester en wethouders (B&W). Dit is vastgelegd in de Gemeentewet en in de Wet 
dualisering gemeentebestuur (Gemeentewet, 2021; Wet dualisering gemeentebestuur, 2021). 
 
In Nederland is het openbaar bestuur op verschillende schaalniveau georganiseerd: lokaal (de 
gemeenten), regionaal (de politie), provinciaal (de provincies) en nationaal (de regering en de 
departementen) (Bovens et al., 2017)4. De organisatie van het openbaar bestuur in Nederland 
wordt vaak aangeduid met de term gedecentraliseerde eenheidsstaat. Deze term suggereert 
dat hoewel er in het bestuursstelsel een primaat ligt bij de landelijke overheid, de decentrale 
overheden (gemeenten en provincies) ook een essentiële rol vervullen (Bovens et al., 2017). 
Gemeenteraadsleden hebben als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers dus een 
belangrijke rol bij het “borgen en verbeteren van de democratische kwaliteit van het lokaal 
bestuur” (Denters et al., 2019; p.27). Zij fungeren daarmee als schakel tussen de bevolking en 
het lokaal bestuur.  
 
Het lokaal bestuur heeft de afgelopen jaren aan belang gewonnen, aangezien belangrijke 
overheidstaken naar de gemeente zijn overgeheveld, met name op het gebied van 
beleidsthema’s die gaan over werk, zorg en de jeugd (Peters et al., 2014). Vanwege deze 
decentralisaties bestaan er zorgen over de vraag of de lokale overheid wel voldoende is 
toegerust voor deze grote hoeveelheid taken. Deze zorgen worden erkend door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken in het tweejaarlijkse rapport De Staat van het Bestuur, die stelt dat 
gemeenten onder druk staan vanwege een “combinatie van een groeiend takenpakket, hogere 
eisen van inwoners en meer dichtgeregeld beleid vanuit het Rijk” (Ministerie van BZK, 2020a; 
p.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Men zou hier ook nog de supranationale niveaus Europees (de organen van de Europese Unie) en internationaal (de 
NAVO, de Verenigde Naties) aan toe kunnen voegen (Bovens et al., 2017).  
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Figuur 3 

 
Aantal gemeenteraadsleden in Nederland (Kennisbank Openbaar Bestuur, 2021).  
 

 
 
Ondertussen is het aantal raadsleden in Nederland gestaag gedaald van ruim 10.000 in 1998 
naar bijna 8.600 in 2021 (Figuur 3; Kennisbank Openbaar Bestuur, 2021).5 Terwijl het aantal 
gemeenteraadsleden dus daalt, neemt het aantal taken toe. En hoewel de versterking van de 
lokale democratie op de politieke agenda staat (Ollongren, 2018) vallen gemeenteraadsleden 
uit om zij moeten ‘schaken op meerdere borden tegelijkertijd’ (Runderkamp, 2021). Want 
ondanks dat gemeenteraadsleden bereid zijn een deel van hun vrije tijd op te geven voor het 
gemeenteraadswerk, is hun takenpakket vaak simpelweg te groot voor de beschikbare 
hoeveelheid tijd, zo laat Runderkamp aan de hand van interviews zien. Ook schets zij dat 
gemeenteraadsleden over het algemeen levend contact met burgers willen behouden, maar 
daar niet altijd aan toekomen. Gemeenteraadsleden werken immers parttime en moeten hun 
functie daarom vaak combineren met een andere baan. Ook hebben de meeste griffies een zeer 
beperkte omvang en is “niet tot nauwelijks sprake van persoonlijke ondersteuning van 
volksvertegenwoordigers” (Peters & van Stipdonk, 2016; p.42). Uit het Nationaal Raadsleden 
Onderzoek 2019 blijkt dat raadsleden tegenwoordig meer tijd besteden aan hun taken dan 
voorheen. Ruim vier op de 10 raadsleden is ontevreden over de vergoeding die zij voor het 
raadswerk krijgen. In grote gemeentes met meer dan 375.000 inwoners is dat zelfs zeven op de 
tien. Een meerderheid van de raadsleden uit grote steden vindt dat het raadswerk een fulltime 
functie zou moeten zijn (Daadkracht, 2019). 
 
Tegelijkertijd zien we dat (online) haat richting gemeenteraadsleden toeneemt in de afgelopen 
jaren. In 2020 had 35% van de raadsleden te maken met agressie, bedreiging of intimidatie, 
tegenover 23% in 2014, zo blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 (Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020b). De impact hiervan op gemeenteraadsleden 
kan groot zijn: de afzenders van deze (online) haat kunnen immers in dezelfde buurt wonen.  
 

 

 
5 Een verklaring hiervoor is overigens dat het aantal gemeentes in Nederland vanwege gemeentelijke 
herindelingen gelijktijdig is gedaald van 548 in 1998 naar 352 in 2021 (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2020b).  
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Het functioneren van de gemeenteraad is kortom onder druk komen te staan en het ambt van 
gemeenteraadslid is er daardoor op z’n zachtst gezegd niet makkelijker op geworden 
gedurende de afgelopen jaren. Het is daarom relevant om te onderzoeken hoe online haat op 
sociale media raadsleden beïnvloedt die zich ondanks ongunstige omstandigheden proberen in 
te zetten voor de lokale democratie.  
 
Generaliseerbaarheid 

Nederland is in dit onderzoek gekozen als casus, omdat het gebruik van sociale media onder 
Nederlanders hoog is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikte in 2019 87 
procent van de bevolking van 12 jaar of ouder een of meerdere vormen van sociale media. In de 
leeftijdsgroep van 12 tot 45 jaar was dat zelfs 95 procent (CBS, 2020). Het sociale media 
gebruik in Nederland is daarmee vergelijkbaar met andere Europese landen (De Best, 2018; 
Statista, 2021). Daarmee is Nederland een geschikt land om de effecten van online haat op 
lokale volksvertegenwoordigers te bestuderen. In bepaalde opzichten zijn er bovendien 
overeenkomsten tussen de lokale democratie van Nederland en die van andere westerse 
landen. Zo is de lage betrokkenheid van burgers en een dalende opkomst bij lokale 
verkiezingen een fenomeen van alle westerse landen, aldus Peters et al. (2014). Er zijn 
natuurlijk ook verschillen: in andere Europese landen hebben burgers over het algemeen meer 
zeggenschap over de vervulling van gemeentelijke taken dan in Nederland (Kummeling et al., 
2002). De resultaten zijn daarom naar verwachting grotendeels generaliseerbaar naar 
vergelijkbare Europese lokale democratieën, maar voorzichtigheid is geboden.  
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4. Methode 
 
In dit hoofdstuk bespreek ik de onderzoeksmethode die ik gebruik om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Ik bespreek respectievelijk de onderzoeksbenadering, de manier van data 
verzamelen, de analysemethode en een beschouwing over de betrouwbaarheid en de validiteit 
van de methode. Ik sluit af met het bespreken van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen.   
 
 
4.1 Onderzoeksbenadering 
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik gegevens nodig over de mate waarin 
gemeenteraadsleden online haat ervaren. Ook heb ik gegevens nodig waarmee ik de mate van 
online haat kan verbinden met het werkplezier, het online communicatiegedrag en de 
standpunten van raadsleden. Omdat ik mij richt op de relaties tussen deze variabelen, is een 
kwantitatieve opzet van de onderzoeksmethode het meest geschikt. Bovendien is een 
kwantitatieve methode geschikt om in relatief korte tijd gegevens te verzamelen van een grote 
groep raadsleden, waardoor ik goed in kaart kan brengen wat de schaal van online haat richting 
raadsleden in Nederland is. 
 
Voor het verzamelen van de gegevens gebruik ik een enquête. De populatie die ik wil 
onderzoeken, bestaat uit de 8.590 gemeenteraadsleden die Nederland op dit moment telt 
(Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2021a). Omdat dit een groot aantal personen 
betreft, is een enquête een geschikt meetinstrument om de verschillende variabelen uit te 
vragen. Enquêteren wordt namelijk over het algemeen beschouwd als een efficiënte 
onderzoeksmethode om informatie te verzamelen over een populatie die groter is dan direct te 
observeren valt (Van Thiel, 2015), wat hierbij het geval is. Ook is enquêteren een geschikte 
methode om gestandaardiseerde en eenduidige antwoorden te verkrijgen. Daarmee kunnen 
statistische analyses worden uitgevoerd naar subgroepen en verbanden, wat het centrale doel 
van dit onderzoek is.  
 
Omdat er geen bestaande enquêtes zijn die de onderwerpen bevragen waar ik binnen dit 
onderzoek in ben geïnteresseerd, en omdat er ook geen gevalideerde schalen bestaan van 
bijvoorbeeld werkplezier, communicatiegedrag en online haat, ontwerp ik zelf een enquête via 
het programma Qualtrics. Deze strategie wordt aangeraden door onder andere Boeije et al. 
(2009). 
 
Pilot 

Bij het ontwerpen van de enquête baseer ik mij grotendeels op definities en formuleringen uit 
de bestaande literatuur, zoals de definitie over online haat van Rheault et al. (2019)6. Omdat er 
bij meerdere vragen in de enquête echter geen gebruik kon worden gemaakt van bestaande 
vraagformuleringen of schalen, is de enquête voor het verzenden naar de groep van 8.441 
ontvangers getest bij een kleine groep van zeven raadsleden van de CDA-fractie in de 
gemeente Nijkerk (een gemeente met 43.598 inwoners (CBS, 2021)). Presser et al. (2004) 
wijzen op het belang van het vooraf testen van een vragenlijst voor zowel de formulering van 
de vragen als het ontwerp van de gehele vragenlijst. Forsyth et al. (2004) tonen aan dat het 
vooraf testen inderdaad bijdraagt aan een hogere validiteit en bevestigen daarmee het belang 
van een pretest.  
 

 

 
6 Zie hiervoor Tabel 2.  
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De zeven raadsleden zijn actief gevraagd om feedback te leveren bij het invullen van de 
enquête. Alle respondenten lieten weten dat er geen aanpassingen nodig waren in de 
formuleringen of het ontwerp van de vragenlijst. Dit bevestigt dat de vragen duidelijk 
geformuleerd zijn en het ontwerp van de vragenlijst passend is. Op basis van de invulduur van 
de vragenlijsten uit de pilot is de verwachte invulduur zoals gecommuniceerd in de uitnodiging 
aangepast.  
 
 
4.2 Dataverzameling 
 
Om de populatie van raadsleden te bereiken, heb ik contact opgenomen met de Nederlandse 
Vereniging voor Raadsleden, de belangenvereniging van alle raadsleden in Nederland (zie Box 
1). Via hen heb ik per mail een uitnodiging voor de enquête gestuurd aan de 8.441 raadsleden 
die in de mailinglijst van de vereniging zijn opgenomen (dat zijn bijna alle raadsleden in 
Nederland minus de raadsleden die hebben aangegeven geen mails van de Vereniging te willen 
ontvangen). Op 4 mei 2021 is de uitnodiging voor het invullen van de enquête verzonden (zie 
Bijlage 2). Om de respons te verhogen is er op 11 mei 2021 een herinnering verstuurd. Op 17 
mei 2021 is de enquête gesloten. De gemeenteraadsleden hadden dus bijna twee weken de tijd 
om de enquête in te vullen.  
 
Om te voorkomen dat raadsleden de enquête meer dan een keer konden invullen, is er 
beveiligingsoptie geselecteerd in Qualtrics die dit voorkomt door middel van het plaatsen van 
een cookie op iemands browser. Uiteindelijk hebben 460 gemeenteraadsleden de enquête 
ingevuld. Gemeenteraadsleden die niet meer dan 30% van de enquête hebben ingevuld, zijn 
verwijderd uit de steekproef omdat deze antwoorden te veel missende waarden bevatten. Het 
meenemen van deze onvolledige enquêtes zou namelijk kunnen leiden tot een incompleet of 
vertekend beeld bij het vergelijken van groepen raadsleden. Nadat deze respondenten 
gefilterd zijn, bleken 416 vragenlijsten geschikt voor de analyse. Op 8.441 ontvangers betekent 
dat een respons van 4,9%. Dat is een laag percentage. Deze lage respons zou kunnen komen 
doordat de werkdruk onder raadsleden zoals eerder beschreven zeer hoog is. Het zou kunnen 
dat raadsleden hun tijd daarom zorgvuldig prioriteren en dat zij het invullen van een vragenlijst 
daarbij weinig prioriteit geven (bijvoorbeeld omdat zij daar niet direct iets voor terugkrijgen). 
Voor het onderzoek betekent dit dat het extra belangrijk is om de representativiteit van de 
steekproef te testen.  
 
Box 1 
 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Bron: Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2021b).  

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging van alle gemeenteraadsleden in 
Nederland. De vereniging is opgericht met als doel om raadsleden te ondersteuning en te 
vertegenwoordigen. De vereniging telt ruim 4500 leden. De vereniging is actief op vier onderdelen:  
 

1. Belangenbehartiging. De vereniging komt op voor de wensen en rechten van raadsleden, 
bijvoorbeeld richting het Nederlands parlement of de Ministeries. 

2. Opleiden van raadsleden. De vereniging biedt verschillende trainingen en opleidingen waarmee 
raadsleden hun vaardigheden kunnen ontwikkelen.  

3. Faciliteren van ontmoeting. De vereniging organiseert verschillende netwerkbijeenkomsten 
waarin raadsleden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.   

4. Onderzoek. De vereniging doet regelmatig onderzoek naar het ambt van raadslid en de 
uitdagingen die daarbij komen kijken.  

 
De vereniging werd in 2005 opgericht onder de naam Raadslid.Nu, en is per 21 maart 2018 verandert in 
de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 
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Figuur 4 geeft de dataverzameling schematisch weer.  
 

 
Figuur 4: 
 
Verspreiding van de enquête 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.3 Analysemethode 
 
Om de data te analyseren, gebruik ik het statistische programma SPSS. Dit programma is 
geschikt om descriptieve statistieken te analyseren, waarmee ik bijvoorbeeld kan beschrijven 
wat de mate van online haat richting gemeenteraadsleden is. Dit gebruik ik om de eerste 
deelvraag te beantwoorden. Daarnaast is het programma ook geschikt om inferentiële 
statistieken te analyseren, waarmee ik verbanden tussen variabelen kan onderzoeken en de 
hypotheses kan toetsen (Baarda et al., 2014). Ik voer daarvoor een aantal regressieanalyses uit. 
Daarmee kan ik de deelvragen 2 tot en met 6 beantwoorden. In de volgende paragraaf 
behandel ik de afhankelijke en onafhankelijke variabelen die ik daarbij gebruik. 
 
4.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van onderzoek wordt volgens Van Thiel (2015) bepaald door de 
nauwkeurigheid en consistentie waarmee variabelen worden gemeten. Daarom is het 
belangrijk om een goed meetinstrument te gebruiken, stelt zij. Volgens Van Thiel is een 
vragenlijst als onderzoeksstrategie een efficiënte en betrouwbare methode, vanwege de hoge 
mate van standaardisatie in vraag en antwoord en de grootschaligheid van de 
gegevensverzameling (p.92). Dat geldt ook voor dit onderzoek. Bij de antwoordmogelijkheden 
in de vragenlijst vullen de respondenten bij de meeste vragen een vijfpunts-Likertschaal in, wat 
de nauwkeurigheid van de antwoorden vergroot. Door deze antwoorden te combineren bij 
werkplezier en communicatie construeer ik een schaal die geschikt is voor regressieanalyses. 
Tot slot zijn alle vragen zo concreet en helder mogelijk geformuleerd, zonder al te veel 
ingewikkeld of academisch taalgebruik. De uitkomsten van de pilot bevestigen dat er geen 
dubbelzinnigheden in de vragen of antwoordmogelijkheden zitten.  
 

8.441 gemeenteraadsleden 

460 gemeenteraadsleden 

416 afgeronde enquêtes geschikt voor analyse 

8.590 gemeenteraadsleden Populatie: 

Bereik via Nederlandse 
Vereniging voor 

Raadsleden:  

Respons:  

Steekproef: 
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Interne validiteit 

Om de validiteit van de vragenlijst te verhogen, baseer ik mij voor de vragen over online haat 
grotendeels op de definitie van online haat zoals die door Rheault et al. (2019) gebruikt wordt, 
aangezien deze definitie zorgvuldig is ontwikkeld en gevalideerd. Voor een extra controle bied 
ik de respondenten de mogelijkheid om zelf te classificeren wat zij als ongepaste inhoud 
beschouwen (Q21). Om werkplezier te meten, gebruik ik een variatie op een gevalideerde en 
multidimensionale schaal van Kim (2009) om de public service motivation (PSM) van 
raadsleden te meten (Q29). Voor de formulering van de overige vragen put ik waar mogelijk uit 
bestaande formuleringen uit de wetenschappelijke literatuur. De exacte manier waarop ik de 
afhankelijke en onafhankelijke variabelen meet, komt in de volgende paragraaf uitgebreider 
aan de orde.  
 
Het gebruik van een enquête om data te verzamelen, kent een aantal nadelen. Omdat de 
antwoorden van de respondenten in een vragenlijst per definitie zelf-gerapporteerd zijn, zou 
het kunnen dat respondenten hun antwoorden over- of onderschatten ten opzichte van de 
werkelijkheid. Om dit zoveel mogelijk te beperken, maak ik de vragen zo specifiek mogelijk en 
vraag ik naar concreet gedrag van de gemeenteraadsleden. Daarnaast benadruk ik het 
anonieme karakter van deelname om sociaal-wenselijke antwoorden zo veel mogelijk te 
beperken. Bovendien stel ik meerdere vragen met verschillende formuleringen om de mate en 
ernst van online haat te meten. Ik verwacht dat met name de vraag of gemeenteraadsleden hun 
standpunten aanpassen onder invloed van online haat een gevoelig onderwerp zal zijn, wat de 
antwoorden mogelijk beïnvloedt. Hoewel ik dit probeer te beperken door in de uitnodiging en 
in het begin van de vragenlijst te wijzen op het anonieme karakter van deelname aan de 
enquête, zal ik de antwoorden op deze vraag met voorzichtigheid moeten benaderen.  
 
Een andere potentiële bedreiging voor de interne validiteit is de zogenaamde common method 
bias. Dat betekent dat (variaties in) de antwoorden worden beïnvloed door het meetinstrument 
in plaats van door de feitelijke oorzaken die het meetinstrument probeert bloot te leggen. Dit 
kan bijvoorbeeld optreden wanneer bepaalde formuleringen, structuren of plaatsing van 
vragen binnen een enquête bepaalde reacties uitlokken, zo stelt Edwards (2008). Podsakoff et 
al. (2012) bevelen daarom aan om vragen over afhankelijke en onafhankelijke variabelen uit 
elkaar te plaatsen, variaties toe te passen in vraagformuleringen, naar concreet gedrag te 
vragen in plaats van naar intenties en sociaal wenselijke antwoorden te minimaliseren door 
vragen neutraal te formuleren. Om de interne validiteit te optimaliseren, implementeer ik deze 
aanbevelingen waar mogelijk. Zo formuleer ik een aantal stellingen die ik gebruik voor de 
communicatieschaal andersom, zodat respondenten minder snel geneigd zullen zijn overal 
dezelfde scores in te vullen. Ook stel ik de demografische vragen aan het einde van de 
vragenlijst, zodat respondenten niet het vermoeden kunnen krijgen dat hun persoonlijke 
achtergrond onderwerp van studie is. Tot slot voeg ik bij iedere vraag waar dat gepast is de 
optie ‘niet van toepassing’ toe, zodat respondenten bij iedere vraag een ‘uitweg’ hebben en niet 
gedwongen worden om een bepaalde keuze te maken. 
 
Een beperking van de huidige opzet is dat ik geen causaliteit tussen de afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen kan aantonen, maar enkel correlaties. De regressieanalyses die ik 
uitvoer kunnen immers geen oorzakelijke verbanden bewijzen. Het is namelijk bijvoorbeeld 
niet vast te stellen of een verminderd werkplezier vooraf is gegaan aan een hogere frequentie 
van online haat, of dat het verminderde werkplezier een andere oorzaak had.  
 
Een beperking die in het verlengde ligt, is dat ik omwille van een laagdrempelige invulduur niet 
te veel vragen kan stellen over zaken die mogelijk ook invloed hebben op bijvoorbeeld 
werkplezier of communicatiegedrag. Daardoor bestaat het risico op een omitted variable bias 
in de regressieanalyses (Clarke, 2009). Dat betekent dat variabelen die potentieel een verband 
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hebben met de afhankelijke en onafhankelijke variabelen niet meegenomen worden in de 
analyse en ik daardoor ten onrechte potentiële effecten aan online haat toeschrijf. Dit risico is 
echter moeilijk te voorkomen zonder in te boeten op de korte invulduur van de enquête.  
 
Een laatste beperking is dat de antwoorden van de respondenten een momentopname zijn. In 
de toekomst zou deze studie daarom aangevuld kunnen worden met longitudinaal onderzoek, 
waarmee wel causale verbanden kunnen worden aangetoond, of kwalitatief onderzoek, dat 
meer diepgang en openheid bij de antwoorden van respondenten kan bieden.  
 
De huidige methode biedt echter ook voordelen. Via een vragenlijst kan ik immers op een 
systematische manier dezelfde vragen stellen aan een grote groep raadsleden. De manier van 
antwoorden is daarnaast gestandaardiseerd, waardoor ik eenvoudig op zoek kan gaan naar 
statistische verbanden. Daarnaast kunnen de antwoorden in de vragenlijst niet beïnvloed 
worden door de (fysieke) aanwezigheid van mij als onderzoeker, wat de objectiviteit en 
daarmee de interne validiteit ten goede komt.   
 
 
Externe validiteit: generaliseerbaarheid steekproef 

Omdat ik afhankelijk ben van de vrijwillige deelname van gemeenteraadsleden bij het invullen 
van de enquête, bestaat het gevaar dat er zelfselectie optreedt. Dat heeft als gevolg dat de 
groep van participanten die bereid is de enquête in te vullen, niet representatief is voor de 
gehele populatie. Ik verwacht dat raadsleden die (het gevoel hebben dat zij) meer te maken 
krijgen met online haat sneller geneigd zijn deel te nemen aan het onderzoek dan raadsleden 
voor wie dat minder het geval is. Dit kan als gevolg hebben dat de raadsleden die wel 
deelnemen een sterkere invloed van online haat op hun werkplezier, gedrag en standpunten 
ervaren. De richting van de mogelijke verbanden zou hierdoor echter niet veranderen, zo is de 
verwachting.  
 
Om deze zelfselectie desalniettemin zoveel mogelijk te beperken, heb ik de drempel om deel te 
nemen verlaagd door in de begeleidende uitnodiging te benadrukken dat de enquête anoniem 
kan worden ingevuld en dat de privacy is gewaarborgd. Daarnaast heb ik het belang van het 
onderzoek, de betrokkenheid van de Vereniging voor Raadsleden en de onafhankelijkheid van 
mij als onderzoeker benadrukt. Ook heb ik expliciet benadrukt dat raadsleden die geen sociale 
media-account hebben ook welkom zijn om de enquête in te vullen. Daarnaast heb ik gewezen 
op de korte invulduur van 5-10 minuten en hield ik de introductietekst zo kort mogelijk zonder 
dat de kwaliteit van de tekst verloren ging (zie Bijlage 2). Tot slot heb ik er via het programma 
Qualtrics voor gezorgd dat de enquête op een mobiele telefoon kon worden ingevuld. 
Bovendien biedt Qualtrics de mogelijkheid om de huisstijl van de Universiteit Utrecht toe te 
passen, waardoor de enquête een betrouwbare en professionele uitstraling had.  Uiteraard 
geldt dat hoe meer gemeenteraadsleden de enquête invullen, hoe groter de kans is dat de 
steekproef representatief is voor de gehele populatie. De Vereniging voor Raadsleden heeft 
daarom na een week tijd een herinnering gestuurd om de respons te verhogen.  
 
Het lage respons-percentage van 4,9 procent wijst erop dat een grote groep raadsleden niet 
bereid is geweest om deel te nemen aan het onderzoek. Voor de externe validiteit is het 
daarom extra belangrijk om de representativiteit van de steekproef te testen. De resultaten 
van verschillende representativiteitstoetsen rapporteer ik uitgebreid in paragraaf 4.1. Op basis 
van een vergelijking van verschillende demografische kenmerken tussen de respondenten en 
de populatie, concludeer ik daarin dat de steekproef behoorlijk representatief is voor de 
onderzoekspopulatie.  
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4.5 Afhankelijke en onafhankelijke variabelen 
 
Deelvraag 2 

De afhankelijke variabele voor de tweede deelvraag is de mate van online haat die raadsleden 
ontvangen. De mate van online haat is geoperationaliseerd op basis van de definitie van 
Rheault et al. (2019) en werd in de vragenlijst geformuleerd als ‘ongepaste inhoud’. Omdat 
verschillende raadsleden mogelijk verschillende opvattingen hebben over wat wel en niet 
ongepast is, bied ik de respondenten de mogelijkheid om zelf te classificeren wat zij onder 
ongepaste inhoud beschouwen (Q217). De classificaties van de respondenten komen overigens 
grotendeels overeen met de classificatie van Rheault et al. (zie Bijlage 4). In een vervolgvraag 
stel ik de vraag hoe vaak zij deze ongepaste inhoud gemiddeld ontvangen sinds zij actief zijn als 
gemeenteraadslid (Q228).  
 
De onafhankelijke variabelen voor de tweede deelvraag zijn gender, etniciteit, seksualiteit en 
partij. In het formuleren van de vragen over etniciteit en partij neem ik de vraagformuleringen 
van Van Ditmars (2013) over, die eerder raadsleden in Nederland heeft geënquêteerd. De 
vragen over gender en seksualiteit zijn zelfstandig ontworpen. De exacte formulering en 
antwoordmogelijkheden zijn te vinden in de complete vragenlijst in Bijlage 1. 
 
 
Deelvraag 3 t/m 5 

De afhankelijke variabelen voor de derde tot en met vijfde deelvraag zijn respectievelijk 
werkplezier, online communicatiegedrag en standpunten van gemeenteraadsleden. De 
onafhankelijke variabele is bij deze deelvragen de mate van online haat die een raadslid 
gemiddeld ontvangt. In de vragenlijst worden zowel op een directe als indirecte manier vragen 
gesteld naar het mogelijke verband tussen online haat en werkplezier en online 
communicatiegedrag, om zo de validiteit te verhogen. Het mogelijke verband tussen 
standpunten en online haat worden alleen op een directe manier bevraagd, omdat standpunten 
zich moeilijk laten meten.  
 

 
 
7 Q21: Welke van de volgende soorten inhoud zou u als ongepast beschouwen wanneer u deze op sociale media 
ontvangt, hetzij via directe berichten, getagd worden of in uw timeline? (selecteer alle antwoorden die u als ongepast 
beschouwt).  

o Negatieve opmerkingen over uw werk als gemeenteraadslid (1)  
o Negatieve opmerkingen over uw capaciteiten als gemeenteraadslid (2)  
o Scheldwoorden of vulgaire opmerkingen (3)  
o Beledigingen richting u als persoon met vermelding van uw geslacht, ras, seksuele geaardheid of andere 

kenmerken van uw identiteit (4)  
o Bedreigingen richting u als persoon (5)  
o Bedreigingen richting uw familie of privéleven (6)  
o Aanvallen gericht op een groep waartoe u behoort (7)  
o ⊗ Geen van bovenstaande (0) 

8 Q22: Hoe vaak ontvangt u deze soorten ongepaste inhoud op sociale media gemiddeld sinds u actief bent als 
gemeenteraadslid? 

o Meer dan een keer per dag (6)  
o Een keer per dag (5)  
o Enkele keren per week (4)  
o Wekelijks (3)  
o Maandelijks (2)  
o Minder dan een keer per maand (1)  
o Nooit (0)  
o Weet ik niet (-99) 
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Om werkplezier te meten, gebruik ik een variatie op een gevalideerde en multidimensionale 
schaal van Kim (2009) om de public service motivation (PSM) van raadsleden te meten (Q29). 
Omdat er geen gevalideerde schalen over werkplezier bestaan die specifiek gericht zijn op 
personen die politiek werk verrichten, acht ik deze schaal als meest geschikt om het 
werkplezier van raadsleden te meten. Ik gebruik alleen de items van de schaal van Kim (2009) 
die ook geschikt zijn en betrekking hebben op het werk van gemeenteraadsleden9. Daarnaast 
vraag ik de respondenten in hoeverre hun werkplezier is af- of toegenomen tijdens hun periode 
als raadslid (Q30). Tot slot vraag ik de raadsleden op een directe manier in hoeverre online haat 
op sociale media invloed heeft op hun werkplezier (Q31) en op hun keuze om zich al dan niet te 
kandideren voor een volgende termijn (Q32)10.  
 
Om online communicatiegedrag te meten, gebruik ik een zelfontworpen schaal met vijf items 
die meet hoe belangrijk het raadslid het vindt om in contact te staan met burgers via sociale 
media (Q33). Daarnaast vraag ik hoe waarschijnlijk het is dat het raadslid sociale media blijft 
gebruiken (Q34). Tot slot vraag ik de raadsleden op een direct manier in hoeverre online haat 
op sociale media invloed heeft op de manier waarop zij zich uiten op sociale media (Q35) en op 
hun keuze om al dan niet actief te blijven op sociale media (Q36)11.  

 

 
9 Q29: Geef alstublieft aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

o Ik voel me gemotiveerd om mij in te zetten voor beleid dat gunstig is voor mijn gemeente. 
o Ik ben bereid om persoonlijke offers te brengen voor het algemeen belang van de samenleving. 
o Ik beschouw het als mijn burgerplicht om me in te zetten voor het algemeen belang.  
o Ook als niemand me zou betalen, geeft het me een goed gevoel om dit werk te doen. 
o Ik ben van plan me te kandideren voor een volgende termijn als gemeenteraadslid. 
o Ik krijg voldoening wanneer burgers de vruchten plukken van beleid waar ik me voor inzet. 

10 Q30: Heeft u het gevoel dat uw werkplezier is af- of toegenomen sinds de start van uw periode als 
gemeenteraadslid? 

o Zeer afgenomen (1)  
o Enigszins afgenomen (2)  
o Niet toegenomen en niet afgenomen (3)  
o Enigszins toegenomen (4)  
o Zeer toegenomen (5) 

Q31: In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed op uw werkplezier als gemeenteraadslid? 
o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

Q32: In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed gehad op uw keuze om zich al dan niet te kandideren 
voor een volgende termijn als gemeenteraadslid? 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

11 Q33: Geef alstublieft aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 
o Ik vind het belangrijk dat burgers goed geïnformeerd zijn over onderwerpen die spelen binnen de 

gemeenteraad. 
o Contact onderhouden met burgers heeft voor mij geen prioriteit. 
o Burgers weten mij slecht te vinden.  
o Ik vind het belangrijk om via sociale media contact te houden met burgers.  
o Vanwege online haat laat ik mij voorzichtiger uit op sociale media. 
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Om het verband tussen standpunten en online haat te meten, vraag ik de raadsleden op een 
directe manier hoe online haat op sociale media invloed heeft gehad op hun standpunten 
binnen hun huidige portefeuille (Q37) en of zij tijdens hun periode als gemeenteraadslid wel 
eens een standpunt hebben aangepast onder invloed van online haat (Q38)12. Deze variabele 
laat zich logischerwijs het meest lastig meten en ligt bovendien naar verwachting het meest 
gevoelig.  
 
Alle antwoorden met betrekking tot werkplezier, online communicatiegedrag en standpunten 
worden ingevuld op een vijfpunts-Likertschaal op een ordinaal meetniveau. Deze 
gestandaardiseerde methode vergroot de nauwkeurigheid van antwoorden en maakt de 
afhankelijke variabelen meetbaar.  
 
Deelvraag 6 

Voor de zesde deelvraag onderzoek ik of er verschil bestaat in de manier waarop online haat 
raadsleden beïnvloedt op basis van gender, etniciteit, seksualiteit en partij. Zoals weergegeven 
in het conceptueel model in Figuur 2 in hoofdstuk 2, gebruik ik daarom gender, etniciteit, 
seksualiteit en partij voor deze deelvraag als interactievariabele in de regressieanalyses van de 
voorgaande deelvragen. Daarbij neem ik ook een aantal achtergrondvariabelen op die ik in de 
volgende paragraaf bespreek.  
 
 

 

 
Q34: Hoe waarschijnlijk is het dat u sociale media blijft gebruiken in uw functie als gemeenteraadslid? 

o Zeer onwaarschijnlijk (1)  
o Onwaarschijnlijk (2)  
o Neutraal (3)  
o Waarschijnlijk (4)  
o Zeer waarschijnlijk (5) 

Q35: In hoeverre heeft online haat invloed op de manier waarop u zich uit op sociale media? 
o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

Q36: In hoeverre heeft online haat invloed op uw keuze om al dan niet actief te blijven op sociale media? 
o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

12 Q37: In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed gehad op uw standpunten binnen uw huidige 
portefeuille(s)? 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

Q38: Heeft u tijdens uw periode als gemeenteraadslid wel eens een standpunt aangepast onder invloed van online 
haat op sociale media? 

o Nee, nooit (0)  
o Ja, één keer (1)  
o Ja, een enkele keer (2)  
o Ja, meermaals (3)  
o Weet ik niet (-99) 
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Controlevariabelen 

Omdat er andere factoren bestaan die mogelijk invloed hebben op de afhankelijke en 
onafhankelijke variabelen (maar niet de focus krijgen in dit onderzoek), neem ik in de analyses 
een aantal controlevariabelen op. Daarom meet ik verschillende achtergrondkenmerken van 
de raadsleden, zoals leeftijd, plaats op het politieke spectrum, aantal actieve jaren als raadslid, 
fractievoorzitterschap en het aantal volgers op en het gebruik van verschillende sociale media 
platformen. Daarnaast meet ik een tweetal gemeentekenmerken, namelijk de provincie en het 
inwoneraantal van de gemeente. Het inwoneraantal is ingedeeld in acht klassen die door het 
CBS worden gebruikt (CBS, 2021).  
 
Open vragen (kwalitatief) 

Tot slot is er tweetal open vragen aan de enquête toegevoegd, wat als voordeel biedt dat de 
respondenten meer informatie en gedachten kwijt kunnen over het onderwerp. Hierdoor kan 
ik kwantitatieve data aanvullen met kwalitatieve data en de resultaten verder onderbouwen. 
De eerste open vraag vraagt naar een voorbeeld van een haatbericht dat de respondent zich 
kan herinneren (Q24)13, de tweede open vraag vraagt in het algemeen of de respondent nog 
iets kwijt wil (Q52)14. Bij de tweede open vraag geven de meeste respondenten uitgebreidere 
antwoorden dan bij de eerste. Ik gebruik daarom met name deze antwoorden bij het 
onderbouwen van de kwantitatieve analyses in hoofdstuk 5. De antwoorden categoriseer ik 
aan de hand van de vijf thema’s uit de eerste vijf deelvragen en presenteer ik apart bij iedere 
deelvraag. Ik bespreek hierbij zowel antwoorden die de kwantitatieve analyses bevestigen, als 
antwoorden die afwijken van de resultaten van de analyses. Daarmee voorzie ik de resultaten 
van een genuanceerde, kwalitatieve onderbouwing.  
 
Beide vragen zijn vrijwillig om te voorkomen dat respondenten gedwongen worden om in detail 
te treden over eventuele traumatiserende of emotionele herinneringen aan online haat. Als 
laatste bied ik de participant, nadat hij of zij de enquête heeft afgerond, de mogelijkheid om zijn 
of haar gegevens achter te laten. Op die manier kan ik later contact opnemen met 
respondenten om hen eventueel verduidelijkende vragen te kunnen stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13 Q24 Kunt u een voorbeeld noemen van een online ongepast bericht dat u zich kunt herinneren?  
(deze vraag is niet verplicht) 
14 Q52 Heeft u nog overige opmerkingen over uw ervaring met het gebruik van sociale media als gemeenteraadslid? 
(deze vraag is niet verplicht) 
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5. Data-analyse en resultaten 
 
5.1 Representativiteit van de steekproef 
 
In totaal hebben 460 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 416 unieke 
respondenten de vragenlijst hebben afgerond (zie Figuur 4 in hoofdstuk 4). Er zijn 8.441 
raadsleden uitgenodigd, wat zorgt voor een respons van 4,9%. Zoals in hoofdstuk 3 besproken, 
maakt dit lage respons-percentage een uitgebreide representativiteitstoets extra belangrijk.  
 
Omdat sommige respondenten de vragenlijst gedeeltelijk hebben ingevuld (bijvoorbeeld omdat 
zij geen openbaar sociale media-account hebben), verschilt het aantal respondenten per vraag. 
In totaal komen de respondenten uit de steekproef uit 233 unieke gemeentes. Om te toetsen of 
de steekproef representatief is voor de gehele populatie van gemeenteraadsleden, voer ik een 
aantal Chi-kwadraat toetsen uit voor verschillende achtergrondkenmerken. Als er geen 
significante verschillen bestaan tussen de steekproef en de populatie op basis van deze 
kenmerken, kan de steekproef als representatief worden gezien.  
 
Geslacht 

Allereerst test ik of de man/vrouw verhouding overeenkomt met die van de populatie. De 
totale populatie van gemeenteraadsleden bestaat voor 69% uit mannen (5.927) en 31% uit 
vrouwen (2.663) (Kennisbank Openbaar Bestuur, 2021). De steekproef bestaat voor 72,4% uit 
mannen (289) en 27,6% uit vrouwen (110). Een Chi-kwadraat toets toont aan dat er geen 
significant verschil bestaat tussen de verdeling op basis van geslacht tussen de steekproef en 
de populatie (χ2(df=1, N=399) = 2.196, p=0.138). Zowel mannelijke als vrouwelijke 

gemeenteraadsleden zijn naar verhouding vertegenwoordigd in de steekproef. 
 
Opleidingsniveau 
 
Als tweede test ik of de verhouding tussen opleidingsniveaus overeenkomt met die van de 
populatie. De totale populatie van gemeenteraadsleden bestaat voor 70% uit hoger opgeleiden 
(6.013) en 30% uit lager opgeleiden (2.577) (Kennisbank Openbaar Bestuur, 2021). De 
steekproef bestaat voor 72,2% uit hoger opgeleiden (289) en 27,8% uit lager opgeleiden (111). 
Een Chi-kwadraat toets wijst uit dat het percentage hoger opgeleiden in de steekproef niet 
significant afwijkt van het landelijk gemiddelde voor raadsleden (χ2(df=1, N=400) = 0.964, 

p=0.362). Als het gaat om opleidingsniveau is de steekproef dus representatief.  
 
Fractievoorzitterschap 

Vervolgens test ik of de verhouding tussen raadsleden die fractievoorzitter zijn en raadsleden 
die dat niet zijn overeenkomt met die van de populatie. De meest recente landelijke cijfers 
hiervan komen uit het Nationaal Raadsleden Onderzoek 2019. De totale populatie bedroeg 
toen 30,8% fractievoorzitters (2.657) en 69,2% ‘reguliere’ raadsleden (5.962) (Daadkracht, 
2019). De steekproef bestaat voor 39% uit fractievoorzitters (162) en 61% uit ‘reguliere’ 
raadsleden (253). De vragenlijst is dus relatief gezien door meer fractievoorzitters ingevuld. 
Een Chi-kwadraat toets toont aan dat dit een significante afwijking is van het landelijk 
gemiddelde (χ2(df=1, N=415) = 13.208, p=0.000). Op basis van het aandeel fractievoorzitters is 

de steekproef dus niet representatief.  
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Positie in de raad 

Als vierde test ik de representativiteit op basis van het aandeel raadsleden in de coalitie en de 
oppositie. De populatie bestaat volgens de meest recente cijfers voor 61,2% uit 
coalitieraadsleden (5.272) en 38,8% uit oppositieraadsleden (3.347) (Daadkracht, 2019). De 
steekproef bestaat voor 60% uit coalitieraadsleden (249) en 40% uit oppositieraadsleden 
(166). Dit is geen significant verschil, blijkt uit een Chi-kwadraat toets (χ2(df=1, N=415) = 0.252, 

p=0.616).  
 
Politieke partij 

Ook de verdeling van partijen is een belangrijke graadmeter voor de representativiteit. Het 
grootste gedeelte van de raadsleden is lid van een lokale partij, namelijk 39,4% (Kennisbank 
Openbaar Bestuur, 2021). Bij de respondenten zijn zij iets ondervertegenwoordigd (35,8%), net 
als het CDA (15,1%), de PvdA (6%) en de SP (1,7%). GroenLinks (7,9%) en ChristenUnie (5,5%) 
zijn iets oververtegenwoordigd in de steekproef. De verschillen zijn echter klein (zie Tabel 3). 
Een Chi-kwadraat toets wijst uit dat deze afwijkingen dan ook niet significant zijn (χ2(df=13, 

N=414) = 10.998, p=0.611). De representativiteit van de steekproef blijft daarmee 
gewaarborgd.  
 
Provincie & inwoneraantal 

Tot slot test ik de representativiteit op basis van de verdeling tussen provincies en 
inwoneraantallen. Een Chi-kwadraat toets wijst uit dat alle provincies naar verhouding 
vertegenwoordigd zijn (χ2(df=11, N=416) = 14.319, p=0.216; zie de verdeling in Tabel 3). Een 

tweede Chi-kwadraat toets toont aan dat ook alle gemeentegroottes goed vertegenwoordigd 
zijn (χ2(df=4, N=415) = 1.520, p=0.823; zie de verdeling in Tabel 3). Op basis van de verdeling 

tussen provincies en inwoneraantallen is de steekproef dus representatief. De complete  
verdeling van raadsleden op basis van bovengenoemde demografische kenmerken staat in 
Tabel 3.  
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Tabel 3 
 
Frequenties van Demografische Kenmerken in Steekproef en Populatie. 
 

 Steekproef Populatie* 

 N % N % 

Geslacht     
 Man 289 71,60 5947 69,00 
  Vrouw 110 27,30 2672 31,00 
   Overig 4 0,90 - - 

 Totaal 399 100,00 8619 100,00 

Opleidingsniveau     
  Hoger opgeleid 289 72,20 6033 70,00 
   Lager opgeleid 111 27,80 2586 30,00 

 Totaal 400 100,00 8619 100,00 

Fractievoorzitterschap     
   Fractievoorzitter 162 39,00 2657 69,20 
   Geen fractievoorzitter 253 61,00 5962 30,80 

 Totaal 415 100,00 8619 100,00 

Positie in de raad     
   Coalitie 249 60,00 5272 61,20 
   Oppositie 166 40,00 3347 38,80 

 Totaal 415 100,00 8619 100,00 

Partij     
   CDA 63 15,10 1374 16,16 
   PvdA 25 6,00 601 7,07 
   VVD 60 14,40 1202 14,14 
  GroenLinks 33 7,90 515 6,06 
  SP 7 1,70 258 3,04 
  D66 30 7,20 601 7,07 
   ChristenUnie 23 5,50 343 4,04 
   SGP 9 2,20 172 2,02 
   Lokale partij 149 35,80 3348 39,39 
   Overige landelijke partijen 6 1,44 86 1,01 

 Totaal 405 100,00 8500 100,00 

Provincie     
   Groningen 11 2,60 131 1,64 
   Friesland 21 5,00 274 3,43 
   Drenthe 13 3,10 298 3,73 
  Overijssel 31 7,50 631 7,91 
   Flevoland 4 1,00 174 2,18 
   Gelderland 45 10,80 1128 14,13 
   Utrecht 32 7,70 620 7,77 
   Noord-Holland 53 12,70 1079 13,52 
   Zuid-Holland 77 18,50 1345 16,85 
   Zeeland 15 3,60 281 3,52 
   Noord-Brabant 73 17,50 1348 16,89 
   Limburg 41 9,90 672 8,42 

 Totaal 416 100,00 7981 100,00 

Inwoneraantal     
   Minder dan 10.000 9 2,20 240 2,91 
   10.000 tot 20.000 54 13,00 1053 12,75 
   20.000 tot 50.000 203 48,90 4164 50,41 
   50.000 tot 100.000 84 20,20 1554 18,81 
   100.000 of meer 30 15,70 1250 15,13 

 Totaal 415 100,00 8261 100,00 

* Bronnen: Fractievoorzitterschap en positie in de raad: Daadkracht (2019); geslacht, opleidingsniveau & partij: Kennisbank 
Openbaar Bestuur (2021); provincie: Reformatorisch Dagblad, (2018); inwoneraantal: VNG (2019). 
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Conclusie 

Op basis van verschillende Chi-kwadraat toetsen is de representativiteit van de steekproef 
voor de totale populatie van Nederlandse gemeenteraadsleden getest. De resultaten hiervan 
laten zien dat de 416 respondenten representatief zijn voor de gehele populatie van 
raadsleden op basis van geslacht, opleidingsniveau, positie in de raad, politieke partij, provincie 
en inwoneraantal. De steekproef bevat wel relatief meer fractievoorzitters dan op basis van 
het landelijk gemiddelde verwacht zou mogen worden. Al met al kan gezegd worden dat de 
resultaten van het onderzoek behoorlijk representatief zijn voor de onderzoekspopulatie.  
 
5.2 Beschrijvende statistieken 
 
Tabel 4 bevat gedetailleerde beschrijvende statistieken van de steekproef. De gemiddelde 
invulduur van de enquête was 12 minuten en 18 seconden. De meeste raadsleden uit de 
steekproef besteden tussen de 16 en 20 uur per week aan hun taken als raadslid (39,4%; zie 
Bijlage 4). Dit komt grofweg overeen met het landelijke gemiddelde van 17,7 uren per week 
(Daadkracht, 2019), maar is niet exact te vergelijken omdat de respondenten konden kiezen uit 
zeven antwoordcategorieën in plaats van een exact getal te noemen (ordinaal in plaats van 
ratio meetniveau). De gemiddelde tijd die raadsleden aan hun taken besteden loopt op 
naarmate zij uit een gemeente met meer inwoners komen. De raadsleden uit de steekproef zijn 
gemiddeld 7,8 jaren actief in hun functie. 41,8% van de raadsleden is korter dan 4 jaar actief en 
zit dus nog in zijn of haar eerste termijn.  
 
 
Tabel 4 
 
Beschrijvende Statistieken van de Belangrijkste Variabelen 
  

N Min. Max. Gemiddelde Std. 
dev. 

Invulduur in minuten 411 3,1 117,47 12,30 11,69 

Aantal jaren actief 413 0 38 7,85 6,46 

Hoeveelheid haat 267 0 4 0,80 0,93 

In hoeverre speelt bezorgdheid over online haat een rol bij uw beslissing om sociale media 
niet te gebruiken? 

142 1 5 2,37 1,16 

In hoeverre maakt u zich zorgen om slachtoffer te worden van online haat? 257 1 5 2,99 0,85 

Werkplezier - indirect: 
     

Ik voel me gemotiveerd om mij in te zetten voor beleid dat gunstig is voor mijn gemeente. 406 1 5 4,49 0,80 

Ik ben bereid om persoonlijke offers te brengen voor het algemeen belang van de 
samenleving. 

406 1 5 3,64 0,81 

Ik beschouw het als mijn burgerplicht om me in te zetten voor het algemeen belang. 406 1 5 4,19 0,78 

Ook als niemand me zou betalen, geeft het me een goed gevoel om dit werk te doen. 406 1 5 3,72 0,92 

Ik ben van plan me te kandideren voor een volgende termijn als gemeenteraadslid. 406 1 5 3,76 1,32 

Ik krijg voldoening wanneer burgers de vruchten plukken van beleid waar ik me voor inzet. 406 1 5 4,48 0,64 

Werkplezier – direct: 
     

Heeft u het gevoel dat uw werkplezier is af- of toegenomen sinds de start van uw periode 
als gemeenteraadslid? 

406 1 5 3,01 1,06 

In hoeverre heeft online haat invloed op uw werkplezier? 338 1 5 2,04 1,03 

In hoeverre heeft online haat invloed op uw keuze om zich al dan niet te kandideren? 330 1 5 1,46 0,77 

Communicatie – indirect: 
     

Ik vind het belangrijk dat burgers goed geïnformeerd zijn over onderwerpen die spelen 
binnen de gemeenteraad. 

403 1 5 4,55 0,65 

Contact onderhouden met burgers heeft voor mij geen prioriteit. 403 1 5 1,71 0,95 

Burgers weten mij slecht te vinden. 403 1 5 2,20 0,91 

Ik vind het belangrijk om via sociale media contact te houden met burgers. 403 1 5 3,34 1,02 
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Communicatie – direct: 
     

Hoe waarschijnlijk is het dat u sociale media blijft gebruiken? 262 1 5 4,36 0,92 

In hoeverre heeft online haat invloed op de manier waarop u zich uit? 219 1 5 2,51 1,09 

Vanwege online haat laat ik mij voorzichtiger uit op sociale media. 403 1 5 2,84 1,21 

In hoeverre heeft online haat invloed op uw keuze om al dan niet actief te blijven op sociale 
media? 

217 1 5 2,08 1,06 

Standpunten: direct 
     

In hoeverre heeft online haat op invloed op uw standpunten? 341 1 4 1,27 0,52 

 
Notitie: Omwille van de omvang van de tabel zijn de vragen en stellingen korter geformuleerd dan in de daadwerkelijke vragenlijst. De exacte 
formulering is te vinden in de vragenlijst in Bijlage 1. Omdat sommige respondenten de vragenlijst gedeeltelijk hebben ingevuld (bijvoorbeeld omdat 
zij geen openbaar sociale media-account hebben), verschilt het aantal observaties per vraag. 
 

 
 
Om alvast een eerste indruk te krijgen van de variabelen die een verband hebben met de 
hoeveelheid haat die iemand ontvangt, presenteer ik in de volgende drie tabellen een overzicht 
van deze correlaties.  
 
Tabel 5 geeft een overzicht van correlaties tussen online haat en persoonskenmerken, zoals 
leeftijd en geslacht. Uit de resultaten blijkt dat er tussen de meeste persoonskenmerken en de 
haat die iemand ontvangt geen correlatie bestaat, behalve bij leeftijd en nationaliteit. De 
tweede deelvraag gaat hier uitgebreider op in, maar deze tabel geeft alvast een eerste indruk. 
 
Tabel 5 
 
Correlaties tussen Online Haat en Persoonskenmerken 
   

Hoeveelheid haat Ooit haat ontvangen (dummy) 

Leeftijdscategorie Pearson Correlatie -0,236*** -0,249*** 
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 
 

N 255 255 

Vrouw Pearson Correlatie 0,003 0,038 
 

Sig. (2-tailed) 0,962 0,549 
 

N 252 252 

Nederlandse 
nationaliteit 

Pearson Correlatie -0,193*** -0,112 

 
Sig. (2-tailed) 0,002 0,074 

 
N 254 254 

Opleidingsniveau Pearson Correlatie 0,100 0,093 
 

Sig. (2-tailed) 0,111 0,140 
 

N 254 254 

Etnische 
minderheidsgroep 

Pearson Correlatie 0,084 0,043 

 
Sig. (2-tailed) 0,185 0,498 

 
N 250 250 

LHBTIQ+-gemeenschap Pearson Correlatie -0,037 0,050 
 

Sig. (2-tailed) 0,569 0,436 
 

N 244 244 

Christelijk Pearson Correlatie 0,000 0,071 
 

Sig. (2-tailed) 0,997 0,265 
 

N 252 252 

Islamitisch Pearson Correlatie 0,012 0,056 
 

Sig. (2-tailed) 0,844 0,372 
 

N 252 252 

*** Correlatie is significant op het 0,01-niveau (2-tailed). 
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Tabel 6 geeft een overzicht van correlaties tussen online haat en (online) zichtbaarheid, zoals 
de frequentie van berichten plaatsen en het aantal volgers op verschillende platformen. Uit de 
resultaten blijkt dat er tussen de meeste zichtbaarheidskenmerken en de haat die iemand 
ontvangt een correlatie bestaat. De tweede deelvraag gaat hier uitgebreider op in, maar deze 
tabel geeft alvast een eerste indruk. 
 
 
Tabel 6 
 
Correlaties tussen Online Haat en (online) Zichtbaarheid 
   

Hoeveelheid haat Ooit haat ontvangen (dummy) 

Inwoneraantal Pearson Correlatie 0,212*** 0,200***  
Sig. (2-tailed) 0,000 0,001  
N 266 266 

Tijdsbesteding per week in uren Pearson Correlatie 0,153* 0,072  
Sig. (2-tailed) 0,012 0,24  
N 267 267 

Frequentie van plaatsen op 
sociale media 

Pearson Correlatie -0,222*** -0,256*** 

 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  
N 263 263 

Aantal volgers - Twitter Pearson Correlatie 0,215*** 0,141**  
Sig. (2-tailed) 0,003 0,049  
N 195 195 

Aantal volgers - Instagram Pearson Correlatie 0,260*** 0,128  
Sig. (2-tailed) 0,007 0,19  
N 106 106 

Aantal volgers - Facebook Pearson Correlatie 0,228*** 0,203***  
Sig. (2-tailed) 0,000 0,002  
N 231 231 

Aantal volgers - LinkedIn Pearson Correlatie 0,020 -0,014  
Sig. (2-tailed) 0,812 0,866  
N 147 147 

Aantal volgers - YouTube Pearson Correlatie 0,161 0,171  
Sig. (2-tailed) 0,464 0,435  
N 23 23 

** Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed). *** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed). 

 
 
Tabel 7 bevat tot slot een correlatietabel tussen online haat en politieke kenmerken, zoals 
fractievoorzitterschap en partij. Uit de resultaten blijkt dat er tussen alle politieke kenmerken 
en de haat die iemand ontvangt geen correlatie bestaat, behalve voor de partij PVV. Er zitten 
echter maar twee PVV-raadsleden in de steekproef, dus dit resultaat is enigszins onzeker. De 
tweede deelvraag gaat hier uitgebreider op in, maar deze tabel geeft alvast een eerste indruk. 
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Tabel 7 
 
Correlaties tussen Online Haat en Politieke Kenmerken 
 
   

Hoeveelheid haat Ooit haat ontvangen (dummy) 

Aantal jaren actief Pearson Correlatie -0,066 -0,072  
Sig. (2-tailed) 0,282 0,24  
N 266 266 

Plaats op politieke spectrum Pearson Correlatie 0,113 0,071  
Sig. (2-tailed) 0,066 0,249  
N 267 267 

Onderdeel van coalitie Pearson Correlatie -0,061 -0,051  
Sig. (2-tailed) 0,319 0,408  
N 266 266 

Fractievoorzitter van partij Pearson Correlatie 0,052 -0,008  
Sig. (2-tailed) 0,396 0,894 

 N 266 266 

CDA Pearson Correlatie -0,032 0,002 

 Sig. (2-tailed) 0,60 0,97  
N 266 266 

PvdA Pearson Correlatie -0,026 0,029 

 Sig. (2-tailed) 0,678 0,642 

 N 266 266 

VVD Pearson Correlatie 0,058 -0,002 

 Sig. (2-tailed) 0,346 0,971 

 N 266 266 

GroenLinks Pearson Correlatie -0,006 0,032 

 Sig. (2-tailed) 0,928 0,971 

 N 266 266 

SP Pearson Correlatie 0,03 0,032 

 Sig. (2-tailed) 0,623 0,607 

 N 266 266 

D66 Pearson Correlatie 0,095 ,133* 

 Sig. (2-tailed) 0,122 0,03 

 N 266 266 

ChristenUnie Pearson Correlatie -0,049 -0,044 

 Sig. (2-tailed) 0,422 0,474 

 N 266 266 

SGP Pearson Correlatie 0,062 0,096 

 Sig. (2-tailed) 0,316 0,118 

 N 266 266 

PVV Pearson Correlatie 0,160** 0,078 

 Sig. (2-tailed) 0,009 0,203 

 N 266 266 

PvdD Pearson Correlatie -0,053 -0,068 

 Sig. (2-tailed) 0,391 0,267 

 N 266 266 

50PLUS Pearson Correlatie -0,028 -0,009 

 Sig. (2-tailed) 0,651 0,881 

 N 266 266 

Onafhank. partij Pearson Correlatie 0,027 -0,013 

 Sig. (2-tailed) 0,661 0,832 

 N 266 266 

Lokale partij Pearson Correlatie -0,066 -0,089 

 Sig. (2-tailed) 0,282 0,146 

 N 266 266 

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (2-tailed). 
 

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed). 
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Betrouwbaarheid werkplezier- en communicatieschaal 

Om werkplezier te meten, gebruik ik een variatie op een gevalideerde schaal van Kim (2009) 
voor public service motivation. Ik gebruik alleen de items van deze schaal die geschikt zijn en 
betrekking hebben op het werk van gemeenteraadsleden. Een betrouwbaarheidsanalyse van 
deze schaal levert een Cronbach alpha van 0,66 op. Dit kan als enigszins laag beschouwd 
worden. Er zijn echter twee redenen waarom het gebruik van deze schaal alsnog waardevolle 
inzichten kan opleveren. Ten eerste is het op een indirecte manier vragen naar werkplezier 
naast het gebruik van een aantal directe vragen een goede controle of de antwoorden niet 
‘gestuurd’ worden door de manier van vragen. Ten tweede kan de lage betrouwbaarheidsscore 
de analyses vertekenen op een manier waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat de 
resultaten significant zijn. Dat levert conservatievere schattingen op, waardoor de kans op het 
vals verwerpen van de nulhypothesen kleiner wordt. Ik kies er daarom voor deze schaal te 
blijven gebruiken, maar benader de resultaten met voorzichtigheid.  
 
De zelfontworpen schaal om het belang dat raadsleden hechten aan communicatie met burgers 
te meten, levert een Cronbach alpha van ten hoogste 0,49 op, zelfs wanneer een item dat niet 
consistent is, verwijderd wordt. Omdat deze coëfficiënt dusdanig laag is dat verwacht mag 
worden dat er geen betrouwbare resultaten uit zullen voortkomen, neem ik deze schaal niet 
mee in de analyses en beperk ik mij tot de directe vragen over communicatiegedrag.  
 
 
Tabel 8 
 
Betrouwbaarheid Werkplezier- en Communicatieschaal 
 

Schaal Aantal items Cronbach alpha Spearman-Brown 
coëfficiënt 

Guttman split-half 
coëfficiënt 

Werkplezier 5 0,66 0,64 0,61 

Communicatie 4 0,49 0,46 0,45 
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5.3 Deelvraag 1: de mate van online haat 
 
De eerste deelvraag luidt: In welke mate hebben gemeenteraadsleden te maken met online 
haatberichten op sociale media? 
 
Uit de resultaten blijkt dat ruim een op de drie raadsleden weleens online haat via sociale 
media heeft ontvangen (35,6%; zie Tabel 9). Ruim een derde van de gemeenteraadsleden heeft 
echter geen openbaar sociale media-account vanwege uiteenlopende redenen (35,80%; zie ook 
Tabel 9).  
 
 
Tabel 9 

 
Frequenties Online Haat en Openbaar Account 
 

 
 
 
Raadsleden zonder een account 

De meeste raadsleden hebben een openbaar sociale media-account (65,9%). Dit percentage 
loopt op naarmate men jonger is. In de leeftijdscategorie 18-24 heeft 80% van de raadsleden 
een openbaar account, tegenover 38% in de leeftijdscategorie 75-84 (zie Tabel 9). De redenen 
voor het niet hebben van een openbaar account lopen uiteen. De meest genoemde reden is dat 
sociale media niet als een prettige omgeving wordt gezien (genoemd door 50,0% van de 
raadsleden zonder openbaar account). De reden die daarna het meest genoemd wordt is dat 
deze raadsleden andere manieren voor politieke communicatie gebruiken (36,6% van de 
raadsleden zonder account). Bezorgdheid over online haat op sociale media speelt voor de 
meeste raadsleden zonder een account een kleine tot grote rol (69%, zie Tabel 10). De overige 
31% geeft aan dat online haat helemaal geen rol speelt bij hun beslissing om geen gebruik te 
maken van sociale media.  

 N % 

Ontvangt weleens online haat via sociale media   
 Ja 148 28,60 
  Nee 119 35,60 
   Niet van toepassing 149 35,80 

 Totaal 416 100,00 

Heeft openbaar sociale media-account   
 Ja 274 34,1 
  Nee 142 65,9 

 Totaal 416 100,00 

Percentage dat openbaar sociale media-account heeft, naar leeftijd   
 18-24 1 100,00 
 25-24 20 80,00 
 35-44 36 75,00 
 45-54 73 70,00 
 55-64 136 66,00 
 65-74 124 58,00 
 75-84 13 38,00 

 Totaal 403 65,90 

Meest genoemde redenen voor niet hebben van openbaar account*   
 Ik heb er niet genoeg tijd voor 31 21,83 
 Ik heb er niet genoeg ervaring mee 24 16,90 
 Ik zie er de meerwaarde niet van in 28 19,72 
 Ik vind het geen prettige omgeving 71 50,00 
 Ik gebruik andere manieren voor politieke communicatie 52 36,62 
 De doelgroep die ik wil bereiken gebruikt geen sociale media 7 4,93 
 Anders 21 14,79 

* Deze vraag is alleen gevraagd aan raadsleden die geen openbaar account hebben. Respondenten konden meerdere 
antwoorden selecteren, de optelsom van de percentages is daarom hoger dan 100.  
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Tabel 10 
 
Bezorgdheid over online haat onder raadsleden zonder een 
openbaar sociale media-account 
 

 
 
 

 
In de open vraag licht een aantal raadsleden toe waarom zij geen gebruik maken van sociale 
media. Daarin wijzen zij op het feit dat politieke discussies op sociale media verhit en weinig 
constructief zijn. De antwoorden laten zien dat dat voor een aantal raadsleden een reden is om 
van sociale media weg te blijven: 
 

“De verhitte discussies op sociale media - als waan van de dag - compliceren de politieke 
discussies binnen de coalitie. De handigste manier om erbuiten te blijven, is sociale media zo veel 
mogelijk negeren.” - Respondent 69.  
 
“Nee, zoals gezegd doe ik niet mee met sociale media, omdat ik er meer nadelen dan voordelen in 
zie in ons land.” - Respondent 60. 

 
“Ik ben nog altijd blij dat ik jaren geleden de keuze heb gemaakt om principieel geen gebruik te 
maken van sociale media.” - Respondent 255.  
 
“Ik heb bewust geen persoonlijk account. Als lokale partij zijn we wel actief op sociale media 
maar dan via de partij account. Ik heb geen zin in de bagger op twitter c.a.” - Respondent 333. 

 
Iemand anders noemt dat hij/zij wel een privé account heeft, maar bewust geen openbaar 
account als raadslid: 
 

“Sociale media vervuilen het algemene beeld. Er wordt te veel onzin, leugens en vuil gespuid. Je 
kan zeggen en schrijven wat je maar wilt en er zijn altijd mensen te vinden die er mee aan de haal 
gaan als waarheid of onwaarheid. Dan is de strijd eigenlijk al verloren. Daarom zal je van mij geen 
politieke statements op sociale media zien. Ik heb wel een privé account, maar daar absoluut 
geen politiek.” - Respondent 95.  
 

De antwoorden laten zien dat de sfeer en de negativiteit die op sociale media aanwezig is, voor 
een aantal raadsleden een reden is om er niet actief op te zijn in hun publieke functie als 
raadslid. 
 
 
 
 
 
 

 N % 

In hoeverre speelt bezorgdheid over online 
haat op sociale media een rol bij uw 
beslissing om sociale media niet te 
gebruiken in uw werk als 
gemeenteraadslid? 

  

 Helemaal geen rol 44 31,00 
  Nauwelijks een rol 33 23,20 
   Enigszins een rol 37 26,10 
 Een grote rol 25 17,60 
 Een zeer grote rol 3 2,10 

 Totaal 142 100,00 
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Raadsleden met een account 

Van de raadsleden die wel een openbaar sociale media-account hebben, plaatst 73,7% 
wekelijks of vaker iets online (zie Bijlage 4). Het meest gebruikte platform is Facebook, gevolgd 
door Twitter. 80,7% van de raadsleden met een account is zelf verantwoordelijk voor het 
plaatsen van inhoud. Bij de overige raadsleden is ondersteunend personeel, een sociale media-
adviseur of iemand anders verantwoordelijk (zie Bijlage 4).  
 
De opmerkingen die als ongepast worden beschouwd door de raadsleden komen grotendeels 
overeen met de items van Rheault et al. (2019) (zie Figuur 5). Bedreigingen, beledigingen, 
scheldwoorden, vulgaire opmerkingen en aanvallen gericht op een groep waartoe iemand 
behoort, worden door bijna alle raadsleden als ongepast gezien. Negatieve opmerkingen over 
capaciteiten of over werk worden minder vaak als ongepast beschouwd. Dit bevestigt dat de 
definitie van Rheault et al. geschikt is voor het onderzoek.  
 
Figuur 5 
 
Opmerkingen die als ongepast worden beschouwd door raadsleden 
 

 
 
Een op de drie raadsleden (32,2%) met een openbaar account heeft ook ‘offline’ haat ontvangen 
in hun periode als gemeenteraadslid, hetzij in persoonlijk contact, hetzij via de telefoon, post of 
aan de deur (zie Bijlage 4). De beleidsonderwerpen waar de online haat vooral over gaat zijn 
klimaat en duurzaamheid (49 keer genoemd), bouwen en wonen (44 keer) en immigratie en 
asiel (43 keer) (zie Bijlage 4). De meeste raadsleden maken zich echter niet tot nauwelijks 
zorgen over online haat (zie Tabel 11). Bijna een op de vier raadsleden (23,1%) maakt zich 
enigszins tot (zeer) grote zorgen om slachtoffer te worden van online haat op sociale media.  
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Tabel 11 
 
Bezorgdheid over online haat onder raadsleden zonder een 
openbaar sociale media-account 
 

 
 
 
 
 

 
Van de raadsleden die wel een openbaar account hebben, ontvangt een meerderheid van 
55,4% weleens online haat. Een op de tien gemeenteraadsleden met een openbaar account 
ontvangt maandelijks online haat via sociale media en 5,9% ontvangt wekelijks of enkele keren 
per week online haat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12 
 
Bezorgdheid over online haat onder raadsleden zonder een openbaar sociale media-account 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N % 

In hoeverre maakt u zich zorgen om slachtoffer 
te worden van online haat op sociale media? 

  

Helemaal geen zorgen 74 27,50 
Nauwelijks zorgen 121 45,00 
Enigszins zorgen 53 19,70 
Grote zorgen 5 1,90 
Zeer grote zorgen 4 1,50 
Niet van toepassing 12 4,50 

Totaal 269 100,00 

   N % 

Hoe vaak ontvangt u deze soorten ongepaste inhoud op sociale media gemiddeld 
sinds u actief bent als gemeenteraadslid? 

    

 Nooit   119 44,60 
  Minder dan een keer per maand   105 39,30 
   Maandelijks   27 10,10 
 Wekelijks   10 3,70 
 Enkele keren per week   6 2,20 

 Totaal   267 100,00 
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De online haat komt in alle provincies en in alle inwoneraantal categorieën voor. Een Chi-
kwadraat toets laat zien dat er geen significante verschillen bestaan tussen de mate waarin 
raadsleden uit verschillende provincies online haat ontvangen (χ2(df=44, N=267) = 34.705, 

p=0.841). Eenzelfde Chi-kwadraat toets laat zien dat er wel significante verschillen bestaan 
tussen de mate waarin raadsleden uit verschillende inwoneraantal categorieën online haat 
ontvangen (χ2(df=28, N=266) = 37.748, p=0.010). Over het algemeen geldt dat hoe hoger het 

inwoneraantal is, hoe meer online haat de raadsleden gemiddeld ontvangen (zie Figuur 6).  
 
Figuur 6 
 
Gemiddelde Hoeveelheid Online Haat naar Inwoneraantal. 
 

 
 
 
 
5.4 Deelvraag 2: verschillen tussen raadsleden 
 
De tweede deelvraag luidt: Bestaan er verschillen tussen gemeenteraadsleden op basis van 
gender, etniciteit, seksualiteit of partij in de mate waarin ze te maken krijgen met online 
haatberichten op sociale media? 
 
De hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H1: Er bestaat een verschil in de mate waarin gemeenteraadsleden online haat ontvangen op basis van 
geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij.  
 

H0: Er bestaat geen verschil in de mate waarin gemeenteraadsleden online haat ontvangen op 
basis van geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij.  

 
Om deze hypothese te testen, voer ik verschillende Chi-kwadraten toetsen uit met als 
afhankelijke variabele de mate waarin raadsleden online haat ontvangen. De resultaten hiervan 
staan in Tabel 13. Een Chi-kwadraat toets met als onafhankelijke variabele geslacht laat zien 
dat er geen significante genderverschillen bestaan in de mate waarin raadsleden haat via 
sociale media haat ontvangen. Een Chi-kwadraat toets voor respectievelijk etniciteit en 
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seksualiteit15 levert ook geen significante verschillen op. Een Chi-kwadraat toets waarin alle 
partijen in een categorische variabele zijn ingedeeld toont aan dat er ook geen significante 
verschillen bestaan in de mate waarin raadsleden van verschillende partijen online haat 
ontvangen. Verschillende Chi-kwadraat toetsten waarin iedere partij telkens als dummy 
variabele is opgenomen, bevestigen deze uitkomst. Er lijkt wel een significant positief verschil 
te zijn tussen PVV’ers en andere raadsleden in de mate waarin zij haat ontvangen, maar 
aangezien er slechts twee PVV-raadsleden in de steekproef zitten, is deze uitkomst onzeker. 
Een Chi-kwadraat toets met een dummy variabele ‘politieke flanken’ (waarin raadsleden de 
score 1 krijgen als zij 0 of 1 (zeer links) of 9 of 10 (zeer rechts) invulden bij de vraag waar zij zich 
begeven op het politieke spectrum, en 0 anderzijds), toont aan dat raadsleden die zich op de 
politieke flanken bevinden ook niet significant meer of minder haat ontvangen. Als laatste is 
nog gekeken naar religie, maar een Chi-kwadraat toets met als variabele ‘Kerkgang’, een toets 
met als een dummy variabele ‘Christelijk’ en een toets voor ‘Islamitisch’, laat zien dat ook hier 
geen significante verschillen zijn waar te nemen. De resultaten van de Chi-kwadraat toetsen 
staan in Tabel 13.  
 
Tabel 13 
 
Chi-kwadraat toetsen Online Haat en Persoonskenmerken en Zichtbaarheidskenmerken 
 

 N χ2 df p 

Persoonskenmerken     

 Geslacht 252 2,596 4 0,628 
 Etniciteit 250 4,909 4 0,297 
 Seksualiteit 244 5,108 4 0,276 
 Partij 266 66,269 52 0,354 
 Politieke flanken 267 5,178 4 0,269 
 CDA 266 1,155 4 0,885 
 PvdA 266 1,784 4 0,775 
 VVD 266 5,273 4 0,260 
 GroenLinks 266 2,258 4 0,688 
 SP 266 5,281 4 0,260 
 D66 266 2,397 4 0,122 
 ChristenUnie 266 1,378 4 0,848 
 SGP 266 3,736 4 0,443 
 PVV 266 21,608 4 0,000*** 
 PvdD 266 1,240 4 0,871 
 50PLUS 266 0,399 4 0,983 
 Onafhankelijke partij 266 6,948 4 0,139 
 Lokale partij 266 4,811 4 0,307 
 Kerkgang 252 13,596 24 0,955 
 Christelijk 252 3,518 4 0,475 
 Islamitisch 252 1,604 4 0,808 

Zichtbaarheidskenmerken     

 Frequentie iets online plaatsen 263 32,039 20 0,043** 
 Aantal Facebookvolgers 231 16,898 12 0,001*** 
 Aantal Twittervolgers 195 17,510 12 0,003*** 
 Aantal Instagramvolgers 106 24,051 12 0,020** 
 Tijdsbesteding 267 51,710 24 0,001*** 
 Inwoneraantal 266 37,748 28 0,010*** 

* Correlatie is significant op het 0.10 niveau (2-tailed). ** Correlatie is significant op het 0.05 niveau (2-tailed). *** Correlatie is 
significant op het 0.01 niveau (2-tailed).  

 
 

 

 
15 Dummy’s op basis van respectievelijk de vragen: “Identificeert u zich als een persoon van kleur of als lid van een 
etnische minderheidsgroep?” en “Identificeert u zich openlijk als lid van de LHBTIQ+ -gemeenschap?”.  
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Zichtbaarheid 

Om te controleren of er op basis van andere kenmerken, zoals zichtbaarheid, wel verschillen 
tussen raadsleden bestaan, voer ik aantal extra Chi-kwadraat toetsen uit voor verschillende 
zichtbaarheidskenmerken. Ten eerste is dat de frequentie waarmee een raadslid iets online 
plaatst op sociale media: een Chi-kwadraat toets toont aan dat raadsleden die vaker iets 
plaatsen significant meer haat ontvangen. Hetzelfde resultaat geldt voor volgeraantallen: 
raadsleden met meer Facebook-, Twitter- of Instagramvolgers ontvangen significant meer haat 
via deze platformen. Ook raadsleden die wekelijks meer tijd besteden uit hun taken ontvangen 
meer haat, blijkt uit een Chi-kwadraat toets. Uit de vorige deelvraag bleek tot slot dat ook 
raadsleden uit grotere gemeentes meer haat ontvangen. De resultaten van de Chi-kwadraat 
toetsen staan in Tabel 13. Kortom: raadsleden die zichtbaarder zijn en meer ‘in de 
schijnwerpers’ staan, ontvangen meer online haat via sociale media. Figuur 7 geeft dit helder 
weer. 
 
Figuur 7 
 
Gemiddelde Hoeveelheid Online Haat naar Online Zichtbaarheid.  
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Om te controleren of bovenstaande resultaten robuust zijn, zijn alle toetsen ook uitgevoerd 
met als afhankelijke variabele een dummy variabele die aangeeft of raadsleden wel (1) of niet 
(0) online haat ontvangen. Deze robuustheidcontrole levert geen andere resultaten op, behalve 
dat de significantie wegvalt bij de variabelen ‘tijdsbesteding’ en ‘aantal Instagramvolgers’. De 
resultaten zijn dus grotendeels robuust. 
 
Conclusie 

De nulhypothese voor de tweede deelvraag kan niet worden verworpen. Er bestaan dus geen 
verschillen in de mate waarin gemeenteraadsleden online haat ontvangen op basis van 
geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij. De verschillen tussen raadsleden worden daarentegen 
wel bepaald door de mate van zichtbaarheid: raadsleden die vaker iets online plaatsen, meer 
volgers hebben, meer tijd besteden aan hun taken en in grotere gemeentes actief zijn, 
ontvangen meer haat via sociale media.  
 
 
5.5 Deelvraag 3: werkplezier 
 
De derde deelvraag luidt: In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media het 
werkplezier van gemeenteraadsleden? 
 
De eerste hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H2: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, hebben minder werkplezier.  

 
H0: De mate van online haat waarmee raadsleden geconfronteerd worden, heeft geen invloed 
op hun werkplezier. 

 
Om deze hypothese te testen, voer ik een OLS-regressie uit voor het volgende model: 
 

Werkplezieri =α+ β1 Hoeveelheid haati+ γ χi+εi 

 
waarbij werkplezier een interval meetniveau kent, hoeveelheid haat een ordinaal meetniveau 

kent, en χi staat voor alle controle variabelen, waaronder persoonskenmerken, politieke 

kenmerken en gemeentelijke kenmerken. Ter controle voer ik vervolgens ordinale regressies 
uit voor twee modellen met een andere afhankelijke variabele, namelijk af- of toename 
werkplezier en een directe vraag over de invloed van haat op iemands werkplezier. De 
regressie-resultaten van deze analyses staan in Tabel 14 hieronder (kolom 1, 2 en 3). 
 
De resultaten laten zien dat de hoeveelheid online haat die een raadslid ontvangt geen 
significante relatie heeft met iemands werkplezier (β=-0,015, p=0,696). De hoeveelheid haat 

heeft echter wél een significante relatie met de zelfgerapporteerde af- of toename van iemands 
werkplezier, zo blijkt uit de tweede regressie (β=-0,524, p=0,000). Raadsleden die meer online 

haat ontvangen, geven gemiddeld lagere scores op deze vraag. Uit de derde regressie blijkt dat 
raadsleden die meer haat ontvangen, aangeven dat de invloed van online haat op hun 
werkplezier hoger is wanneer hen dat specifiek gevraagd wordt (β=1,173, p=0,000). Hetzelfde 

resultaat geldt voor vrouwelijke raadsleden: zij geven aan dat de invloed van haat op hun 
werkplezier relatief hoger is dan hun mannelijke collega’s (β=1,405, p=0,000). 

 
In aanvulling op de kwantitatieve resultaten, geven de kwalitatieve antwoorden enig inzicht in 
de gedachtes van raadsleden over hun werkplezier. Een aantal raadsleden geeft een toelichting 
op hoe zij de online haat beleven: 
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“Het raadswerk is ondankbaar werk geworden. (…). De toon op social media draagt eraan bij dat 
je het gevoel hebt ondanks alle inspanningen een openbare schietschijf te zijn waar men gewoon 
straffeloos op los mag schelden. Er is geen ruimte meer voor nuance en bereidheid om zich te 
verdiepen in de positie van de ander.” – Respondent 195.  
 
“De agressieve toon van sommige inwoners raakt me.” - Respondent 153. 

 
Een ander raadslid heeft echter een hele andere ervaring met sociale media: 
 

“Ik heb uitstekende ervaringen, politiek is niet voor bange mensen.” - Respondent 270. 
 
Uit deze antwoorden komt een genuanceerd beeld naar voren als het gaat om het werkplezier 
van raadsleden. Waar de een noemt dat het raadswerk ‘ondankbaar’ werk is geworden of 
noemt dat haatberichten iemand kunnen raken, heeft een ander juist positieve ervaringen met 
het gebruik van sociale media. Dit laat zien dat haatberichten op verschillende raadsleden een 
verschillende impact kunnen hebben.  
 
 
Tabel 14 
 
Regressieresultaten Online Haat, Werkplezier en Kandideren voor Volgende Termijn 
 

 

(1) 
 

Werkplezier- 
schaal 

(2)  
 

Af- of toename 
werkplezier 

(3)  
Directe vraag: 

Invloed haat op 
werkplezier 

(4) 
Bereid te 

kandideren voor 
volgende termijn 

(5) 
Directe vraag: 

Invloed haat op 
kandideren 

 Hoeveelheid haat -0,015 
(0,038) 

-0,524*** 
(0,148) 

1,173*** 
(0,185) 

-0,108 
(0,149) 

0,875*** 
(0,206) 

Inwoneraantal -0,001 
(0,029) 

-0,069 
(0,110) 

-0,089 
(0,136) 

-0,108 
(0,116) 

0,174 
(0,172) 

Tijdsbesteding per week in 
uren 

0,143*** 
(0,035) 

0,046 
(0,133) 

-0,316** 
(0,158) 

0,331** 
(0,142) 

-0,511** 
(0,227) 

Onderdeel van coalitie -0,106 
(0,076) 

0,284 
(0,286) 

0,545 
(0,350) 

0,096 
(0,297) 

0,502 
(0,445) 

Fractievoorzitter van partij -0,115 
(0,085) 

-0,118 
(0,321) 

-0,088 
(0,376) 

0,261 
(0,334) 

-0,171 
(0,477) 

Politieke flanken 0,023 
(0,118) 

-0,664 
(0,444) 

0,686 
(0,592) 

-0,324 
(0,458) 

-1,934* 
(0,990) 

Aantal jaren actief 0,006 
(0,006) 

-0,088*** 
(0,023) 

0,015 
(0,026) 

-0,055** 
(0,023) 

0,001 
(0,036) 

Leeftijdscategorie 0,000 
(0,031) 

0,179 
(0,116) 

-0,334** 
(0,138) 

-0,126 
(0,121) 

-0,445** 
(0,179) 

Vrouw -0,185** 
(0,087) 

-0,151 
(0,327) 

1,405*** 
(0,385) 

0,066 
(0,037) 

0,615 
(0,495) 

Nederlands 0,042 
(0,343) 

-1,638 
(1,295) 

-1,948 
(1,601) 

-0,068 
(1,583) 

-1,709 
(1,545) 

Opleidingsniveau 0,017 
(0,030) 

-0,194* 
(0,112) 

0,012 
(0,151) 

-0,036 
(0,116) 

-0,262 
(0,197) 

Etnische minderheidsgroep 0,042 
(0,213) 

-0,297 
(0,807) 

-0,770 
(0,956) 

1,135 
(0,950) 

1,729 
(1,101) 

LHBTIQ+ 0,163 
(0,161) 

0,798 
(0,610) 

-0,177 
(0,744) 

0,190 
(0,655) 

-1,914* 
(1,042) 

Christelijk -0,224** 
(0,084) 

0,614* 
(0,318) 

0,484 
(0,401) 

-0,177 
(0,330) 

0,834* 
(0,493) 

Islamitisch -0,064 
(0,564) 

0,293 
(2,113) 

- -1,861 
(0,731) 

- 

Partij dummy’s Ja Ja Ja Ja Ja 

 Portefeuille dummy’s Ja Ja Ja Ja Ja 

 Constante 3,610 
(0,454) 

- - - - 

 R-square 0,234 - - - - 
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 Nagelkerke Pseudo R-square - 0,257 0,446 0,166 0,425 

 Observaties (N) 238 238 193 238 188 

 Notities: Deze tabel rapporteert in kolom 1 de OLS-regressieresultaten van werkplezier en de hoeveelheid online haat die 
gemeenteraadsleden ontvangen. Kolom 2 tot en met 5 bevat de Logit-regressieresultaten van respectievelijk af- of toename van werkplezier, 
een directe vraag over online haat en werkplezier, bereidheid om te kandideren voor een volgende termijn als raadslid en een directe vraag 
over online haat en keuze om te kandideren voor een volgende termijn. Bij de Logit-regressies zijn de afhankelijke variabelen gemeten op een 
schaal van 1-5. De hoeveelheid online haat is gemeten op een ordinaal meetniveau, op een schaal van 0 (nooit) tot 6 (meer dan een keer per 
dag).  De dummy Islamitisch is bij kolom 3 en 5 weggevallen vanwege het lage aantal observaties. Omdat sommige respondenten de 
vragenlijst gedeeltelijk hebben ingevuld (omdat zij geen openbaar sociale media-account hebben), is het aantal observaties lager dan de 
totale steekproef. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

 

 
Conclusie 

Uit de resultaten blijkt dat de nulhypothese niet kan worden verworpen. Een kanttekening 
hierbij is dat raadsleden die meer online haat ontvangen, vaker zelf aangeven dat hun 
werkplezier is verminderd. Bovendien geven zij gemiddeld vaker aan dat deze online haat 
invloed heeft op hun werkplezier.  
 
 
Bereidheid tot kandideren 

De tweede hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H3: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn minder bereid zich te 
kandideren voor een volgende termijn. 
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
de bereidheid zich te kandideren voor een volgende termijn.  

 
Om deze hypothese te testen, voer ik een ordinale regressie uit voor het volgende model: 
 

Bereidheid tot kandidereni =α+ β1 Hoeveelheid haati+ γ χi+εi 

 
waarbij bereidheid tot kandideren wordt gemeten op een vijf-puntsschaal (1=zeer mee oneens, 

5=helemaal eens), hoeveelheid haat een ordinaal meetniveau kent, en χi staat voor alle controle 

variabelen, waaronder persoonskenmerken, politieke kenmerken en gemeentelijke 
kenmerken. Ik voer vervolgens dezelfde ordinale regressie uit voor een model met als 
afhankelijke variabele een directe vraag over de invloed van haat op iemands bereidheid zich te 
kandideren voor een volgende termijn. De regressie-resultaten hiervan staan in Tabel 14 (zie 
hierboven).  
 
De resultaten laten zien dat er geen significante relatie bestaat tussen de hoeveelheid online 
haat die een raadslid ontvangt en iemands bereidheid om zich te kandideren voor een volgende 
termijn (β=-0,108, p=0,471). De zittingsduur van een raadslid is overigens wel significant: hoe 

langer iemand actief is als raadslid, hoe minder sterk de bereidheid is om zich nogmaals te 
kandideren voor een volgende termijn (β=-0,055, p=0,014). Tot slot valt op dat uit de vijfde 

regressie een soortgelijk resultaat komt als uit de derde regressie: wanneer raadsleden 
specifiek gevraagd wordt naar de invloed van online haat op hun bereidheid om zich te 
kandideren voor een volgende termijn, dan rapporteren raadsleden die meer haat ontvangen 
hogere scores (β=0,875, p=0,000).   
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Conclusie 

Uit de resultaten blijkt dat de nulhypothese niet kan worden verworpen. Een kanttekening 
hierbij is dat raadsleden die meer online haat ontvangen, gemiddeld vaker aangeven dat deze 
online haat invloed heeft op hun bereidheid om zich te kandideren voor een volgende termijn.  
 
Om te controleren of de resultaten beïnvloed worden door het meetniveau van de variabele 
hoeveelheid haat, zijn alle vijf regressies in plaats daarvan uitgevoerd met een dummy 
variabele die aangeeft of raadsleden wel (1) of niet (0) haat ontvangen. Dat levert geen andere 
resultaten op. De resultaten zijn hiervoor dus robuust.  
 
 
 

5.6 Deelvraag 4: communicatiegedrag 
 
De vierde deelvraag luidt: In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media het 
online communicatiegedrag van gemeenteraadsleden?   
 
De eerste hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H4: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, uiten zich voorzichtiger op sociale 
media.  
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
de manier waarop raadsleden zich uiten op sociale media.  

 

De oorspronkelijke schaal voor communicatiegedrag is niet betrouwbaar gebleken (zie 
paragraaf 5.2). Daarom blijven alleen de directe vragen over de invloed van haat op iemands 
communicatiegedrag over. Ik voer een ordinale regressie uit voor het volgende model: 
 

Invloed op manier van uiteni =α+ β1 Hoeveelheid haati+ γ χi+εi 

 
waarbij Invloed op manier van uiten wordt gemeten op een vijf-puntsschaal (1=helemaal geen 
invloed, 5=zeer grote invloed) en de onafhankelijke variabelen hetzelfde zijn als bij de 
deelvraag 3. Tabel 15 (zie hieronder) bevat de resultaten van deze regressie (kolom 1). Hieruit 
blijkt dat de hoeveelheid haat die raadsleden ontvangen een kleine significante positieve 
relatie heeft met de scores die raadsleden rapporteren op deze vraag (β=0,285, p=0,068). 

Verder laten de resultaten zien dat raadsleden die wekelijks minder tijd besteden aan hun 
taken, coalitieraadsleden, jongere en vrouwelijke raadsleden een relatief hogere invloed op 
hun communicatiegedrag rapporteren.  
 
De antwoorden op de open vraag bieden daarnaast enig inzicht in de gedachtes en 
overwegingen die raadsleden hebben over hun communicatie-uitingen op sociale media. Er zijn 
meerdere raadsleden die aangeven dat hun ervaringen met sociale media invloed hebben 
(gehad) op de manier waarop zij zich uitlaten via deze platformen. Zij geven daarom aan extra 
goed na te denken voordat ze iets online plaatsen, blijkt uit de antwoorden: 
 

“Mijn berichten worden altijd anders uitgelegd door mensen die het er niet mee eens zijn, dus ik 
denk altijd drie keer na hoe iets te verwoorden.” - Respondent 185. 
 
“Het zou een mooi medium kunnen zijn om makkelijk in contact te komen met onze inwoners. 
Ook is het mooi om te laten zien wat je doet. Maar naast gebrek aan tijd is het vooral een gebrek 
aan zin/wil om veel te delen omdat je bij alles steeds moet nadenken hoe het landt bij mensen, 
hoeveel negatieve reacties het kan geven etc. In Nederland heeft iedereen overal verstand van 
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lijkt het wel. De reacties zijn vaak weinig genuanceerd en soms gewoonweg heel onbeschoft en 
negatief. Niet zozeer tegen mij persoonlijk, omdat ik heel voorzichtig ben met delen, maar als ik 
de reacties op ons gemeenteaccount af en toe lees, daar lusten de honden geen brood van. Zo 
negatief en mensen zuigen elkaar soms echt mee in oeverloos gezeur... of erger. Heel erg 
jammer, geen idee wat wijsheid is, maar momenteel zorgen de sociale media voor veel 
instabiliteit en wantrouwen op lokaal niveau. Wijsheid is geboden...” - Respondent 201. 

 
Er is ook een aantal raadsleden dat aangeeft expres niet te reageren op verzenders van 
haatberichten, niet de discussie aan te gaan of bepaalde dingen niet te zeggen: 

 
“Ik heb soms wel zin om te reageren, maar ik doe het niet omdat je dan in een shitstorm terecht 
komt.” - Respondent 131. 
 
“Het zijn altijd dezelfde ‘azijnpissers’. Niet reageren werkt het beste.” - Respondent 179. 
 
“Ik gebruik social media vooral om anderen te volgen. Zelf plaats ik weinig berichten. Mede 
onder invloed van het feit dat wanneer je iets plaatst, je al gauw in ellenlange discussies terecht 
komt die nergens toe leiden.” - Respondent 200. 

 
“Gaandeweg de enquête bedacht ik dat ik veel dingen op Twitter niet zeg, omdat ik weet dat dat 
ellende geeft. - Respondent 302. 

 
Er is echter ook een raadslid dat wijst op het laagdrempelige karakter van communiceren met 
burgers via sociale media. Deze respondent lijkt minder ‘last’ te hebben van het klimaat op 
sociale media en geeft aan sociale media te blijven gebruiken: 

 
“Sociale media zijn ideaal om laagdrempelig met vele inwoners in gesprek te kunnen geraken en 
blijven.”  - Respondent 185. 

 
Uit de kwalitatieve antwoorden van deze deelvraag komt dus een genuanceerd beeld naar 
voren. Waar de een aangeeft drie keer na te denken hoe iets te verwoorden, of aangeeft veel 
dingen niet te zeggen op Twitter, geeft de ander aan dat sociale media nog steeds een ideale 
manier zijn om te communiceren met burgers. Wederom blijkt dat raadsleden verschillende 
ervaringen hebben.  
 
 
Conclusie 

De resultaten zijn niet overtuigend genoeg om de nulhypothese te verwerpen. Dat komt in de 
eerste plaats door de directe manier van vragen en in de tweede plaats door de lage 
significantie van het resultaat. De kwalitatieve vragen laten bovendien een genuanceerd beeld 
zien waaruit niet eenduidige conclusies kunnen worden getrokken.   
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Tabel 15 

Regressieresultaten Online haat, Manier van Uiten en Blijven Gebruiken Sociale Media 
 

 

(1) 
Directe vraag: Invloed 

haat op manier van uiten 

(2) 
Directe vraag: Invloed haat op 

blijven gebruiken sociale media 

(3) 
Waarschijnlijkheid blijven 

gebruiken sociale media 
 Hoeveelheid haat 0,285* 

(0,156) 
0,599*** 
(0,168) 

-0,068 
(0,162) 

Inwoneraantal -0,018 
(0,131) 

0,197 
(0,142) 

-0,027 
(0,133) 

Tijdsbesteding per week in uren -0,331** 
(0,157) 

-0,806*** 
(0,179) 

0,367** 
(0,161) 

Onderdeel van coalitie 0,843** 
(0,329) 

0,162 
(0,345) 

-0,255 
(0,329) 

Fractievoorzitter van partij 0,491 
(0,356) 

0,399 
(0,375) 

0,232 
(0,372) 

Politieke flanken -0,232 
(0,175) 

0,273 
(0,577) 

-0,485 
(0,534) 

Aantal jaren actief -0,038 
(0,024) 

-0,040 
(0,026) 

0,016 
(0,025) 

Leeftijdscategorie -0,414*** 
(0,133) 

0,003 
(0,138) 

-0,192 
(0,137) 

Vrouw 1,815*** 
(0,377) 

1,284*** 
(0,391) 

-0,510 
(0,378) 

Nederlands 0,375 
(1,373) 

0,608 
(1,609) 

1,291 
(1,405) 

Opleidingsniveau -0,139 
(0,132) 

0,080 
(0,143) 

-0,099 
(0,128) 

Etnische minderheidsgroep 0,445 
(0,238) 

-0,784 
(1,026) 

-1,146 
(0,869) 

LHBTIQ+ -0,843 
(0,684) 

-0,912 
(0,767) 

0,356 
(0,819) 

Christelijk 0,300 
(0,360) 

0,374 
(0,382) 

0,362 
(0,367) 

Islamitisch -1,740 
(2,241) 

-1,182 
(2,359) 

- 

Partij dummy’s Ja Ja Ja 

 Portefeuille dummy’s Ja Ja Ja 

 Nagelkerke Pseudo R-square 0,337 0,379 0,245 

 Observaties (N) 201 199 238 

 Notities: Deze tabel rapporteert  de Logit-regressieresultaten van respectievelijk een directe vraag over online haat en manier 
van uiten, een directe vraag over online haat en het blijven gebruiken van sociale media en een vraag over de waarschijnlijkheid 
waarmee een raadslid sociale media blijft gebruiken. Bij alle regressies zijn de afhankelijke variabelen gemeten op een schaal van 
1-5. De hoeveelheid online haat is gemeten op een ordinaal meetniveau, op een schaal van 0 (nooit) tot 6 (meer dan een keer per 
dag).  De dummy Islamitisch is bij kolom 3 weggevallen vanwege het lage aantal observaties bij deze variabele. Omdat sommige 
respondenten de vragenlijst gedeeltelijk hebben ingevuld (omdat zij geen openbaar sociale media-account hebben), is het aantal 
observaties bij de regressies lager dan de totale steekproef. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
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Stoppen met sociale media 

De tweede hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H5: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn vaker geneigd te stoppen met 
sociale media. 
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
de keuze om actief te zijn op sociale media.  

 

Ik voer hiervoor de volgende ordinale regressie uit: 
 

Invloed op blijven gebruikeni =α+ β1 Hoeveelheid haati+ γ χi+εi 

 
waarbij Invloed op blijven gebruiken een directe vraag is die gemeten wordt op een vijf-
puntsschaal (1=helemaal geen invloed, 5=zeer grote invloed) en de onafhankelijke variabelen 
wederom hetzelfde zijn. Daarnaast voer ik een ordinale regressie uit met als afhankelijke 
variabele een vraag die meet hoe waarschijnlijk raadsleden het achten dat zij sociale media 
blijven gebruiken voor hun politieke communicatie (1=zeer onwaarschijnlijk, 5=zeer 
waarschijnlijk). Tabel 15 (zie hierboven) rapporteert de resultaten van deze regressies (kolom 2 
en 3). Hieruit blijkt dat raadsleden die meer haat ontvangen, hogere scores rapporteren op de 
invloed die deze haat heeft op hun keuze om al dan niet gebruik te blijven maken van sociale 
media (β=0,599, p=0,000). Hetzelfde resultaat geldt voor vrouwelijke raadsleden: zij 

rapporteren hogere scores (β=1,284, p=0,001). Beide positieve relaties verliezen echter hun 

significantie als raadsleden gevraagd wordt hoe waarschijnlijk het is dat zij sociale media 
blijven gebruiken (kolom 3).  
 
De antwoorden op de open vraag bieden ook bij deze deelvraag enig inzicht in de gedachtes en 
overwegingen die raadsleden hebben over het al dan niet blijven gebruiken van sociale media 
als raadslid. Een aantal raadsleden noemt het delen en ophalen van informatie bij burgers als 
belangrijke redenen om sociale media te blijven gebruiken: 
 

“Voor mij is het een goede manier om informatie te delen en input te verzamelen als raadslid.” – 
Respondent 107.  
 
“Het is een extra instrument om burgers te bereiken en om informatie te verkrijgen. Ik ben er blij 
mee en heb gelukkig meer positieve dan negatieve ervaringen m.b.t. sociale media.” – 
Respondent 238. 

 

Een ander raadslid wijst op de onvermijdelijkheid van het gebruik van sociale media: 
 

“Zonder sociale media is het overbrengen van je standpunten en de voortgang van zaken waar je 
mee bezig bent aan de burgers praktisch onmogelijk.” – Respondent 307. 

 

Tot slot zijn er ook raadsleden die in de open vraag daadwerkelijk toegeven (tijdelijk) gestopt te 
zijn met sociale media vanwege de online haatberichten die zij ontvingen: 
 

“Ik ben nu tijdelijk van Twitter af, gelet op alle haatmail en haat tweets die ik ontvangen heb.” – 
Respondent 150. 
 
“Ik ben de negatieve reacties op Facebook zat, en zend nu alleen nog maar informatie naar een 
bestuurslid die het op het partijprofiel van Facebook of Twitter zet. Persoonlijk heb ik Facebook 
en Twitter een halfjaar geleden verwijderd. Ik heb er lang over getwijfeld aangezien je toch een 
stuk aansluiting met inwoners mist, en minder makkelijk aanspreekbaar bent. Maar uiteindelijk 
heb ik toch besloten om persoonlijk niet met social media verder te gaan. Het geeft rust.”  
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– Respondent 174. 

 
Uit de open antwoorden komen dus verschillende reacties. Sommige raadsleden geven aan dat 
zij sociale media blijven gebruiken omdat het nog steeds een goede manier is om contact te 
onderhouden met burgers, terwijl anderen aangeven (tijdelijk) gestopt te zijn met sociale media 
vanwege de vele haatberichten.  
 
Conclusie 

De nulhypothese kan niet met zekerheid worden verworpen, omdat de directe formulering van 
de vraag de resultaten mogelijk beïnvloedt. Bovendien blijkt er geen significante relatie te 
bestaan tussen de hoeveelheid haat en de waarschijnlijkheid van het blijven gebruiken van 
sociale media onder raadsleden. In de open vraag is er een tweetal raadsleden dat toegeeft 
gestopt te zijn met sociale media vanwege haatberichten, maar dat resultaat is moeilijk 
kwantitatief te duiden.  
 
Om te controleren of de resultaten beïnvloed worden door het meetniveau van de variabele 
hoeveelheid haat, zijn alle drie regressies in plaats daarvan uitgevoerd met een dummy 
variabele die aangeeft of raadsleden wel (1) of niet (0) haat ontvangen. Dat levert geen andere 
resultaten op, behalve dat de relatie tussen de hoeveelheid haat en de zelfgerapporteerde 
invloed op de manier van uiten zijn significantie verliest. De resultaten zijn dus robuust. 
 
 
5.7 Deelvraag 5: standpunten 
 
De vijfde deelvraag luidt: In hoeverre beïnvloeden online haatberichten op sociale media de 
politieke standpunten van gemeenteraadsleden?  
 

De hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H6: Raadsleden die in grotere mate te maken krijgen met online haat, zijn vaker geneigd hun 
standpunten aan te passen. 
 

H0: De mate van online haat waarmee een raadslid geconfronteerd wordt, heeft geen invloed op 
zijn of haar standpunten.  

 
Helaas laat het karakter van dit onderwerp het niet toe om op een indirecte manier naar 
(verandering van) standpunten te vragen in een vragenlijst. Ik kan daarom alleen gebruik 
maken van een directe vragen over zelfgerapporteerde invloeden. 
 
Voor ik een regressie-analyse uitvoer, rapporteer ik in Tabel 16 de frequenties van antwoorden 
op de twee vragen uit de enquête die over het onderwerp ‘standpunten’ gaan (zie hieronder). 
De variantie van de antwoorden is klein: het overgrote deel van de raadsleden rapporteert dat 
online haat geen tot nauwelijks invloed heeft op hun standpunten (82,1% van de antwoorden) 
en 96,8% van de raadsleden geeft aan nooit een standpunt te hebben aangepast onder invloed 
van online haat. Wat mogelijk een rol speelt is dat deze vraag een gevoelig onderwerp 
aansnijdt: ook al zouden raadsleden weleens een standpunt hebben aangepast of genuanceerd, 
dan zouden zij dit wellicht niet zo snel toe durven geven. Voorzichtigheid in de conclusies is 
daarom geboden.   
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Tabel 16 

 
Frequenties van antwoorden over Online Haat en Standpunten. 
 

 N % 

In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed gehad op uw standpunten binnen 
uw huidige portefeuille(s)? 

  

 Niet van toepassing 62 15,40 

 Helemaal geen invloed 260 64,50 

 Nauwelijks invloed 71 17,60 

 Enigszins invloed 9 2,20 

 Grote invloed 1 0,20 

 Totaal 403 100,00 

Heeft u tijdens uw periode als gemeenteraadslid wel eens een standpunt aangepast 
onder invloed van online haat op sociale media? 

  

 Nee, nooit 390 96,80 

 Ja, één keer 5 1,20 

 Ja, een enkele keer 2 0,50 

 Weet ik niet 6 1,50 

 Totaal 403 100,00 

 
 
De resultaten van twee regressies met deze vragen als afhankelijke variabelen staan in Tabel 
17. Hieruit blijkt dat er geen significante relatie bestaat tussen de antwoorden van raadsleden 
op deze vragen en de hoeveelheid haat die zij ontvangen (β=0,222, p=0,306; β=2,941, p=0,296).  

 
Tabel 17 
 
Regressieresultaten Online haat en Standpunten.  
 

 

(1) 
Directe vraag: Invloed haat op 

standpunten 

(2) 
Directe vraag: Heeft u weleens een standpunt 

aangepast onder invloed van haat? 
 Hoeveelheid haat 0,222 

(0,217) 
2,941 

(2,814) 
Politieke kenmerken Ja Ja 
Persoonskenmerken Ja Ja 

Gemeentekenmerken Ja Ja 
Partij dummy’s Ja Ja 

 Portefeuille dummy’s Ja Ja 

 Nagelkerke Pseudo R-square 0,302 0,237 

 Observaties (N) 197 235 

 Notities: Deze tabel rapporteert  de Logit-regressieresultaten van respectievelijk een directe vraag over de invloed van online haat 
op iemands standpunten en een directe vraag of iemand weleens een standpunt heeft aangepast vanwege online haat. Bij de 
eerste regressie is de afhankelijke variabele gemeten op een schaal van 1-5, bij de tweede regressie is de afhankelijke variabele 
gemeten op een schaal van 0 (nooit) tot 3 (meermaals). De hoeveelheid online haat is gemeten op een ordinaal meetniveau, op een 
schaal van 0 (nooit) tot 6 (meer dan een keer per dag).  Politieke kenmerken, persoonskenmerken en gemeentekenmerken zijn alle 
onafhankelijke variabelen zoals ook in de tabellen 14 en 15 gepresenteerd. Omdat sommige respondenten de vragenlijst 
gedeeltelijk hebben ingevuld (omdat zij geen openbaar sociale media-account hebben), is het aantal observaties bij de regressies 
lager dan de totale steekproef. 
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Een aantal raadsleden gaat in de open vraag in op de invloed die online haatberichten hebben 
op hun eigen standpuntbepaling. Een raadslid legt uit dat hij/zij zelf - onafhankelijk van 
haatberichten - een standpunt bepaalt, aangezien hij/zij relevante informatie meestal eerder 
krijgt dan burgers op sociale media. Hetzelfde raadslid noemt echter dat andere raadsleden wel 
hun standpunten aanpassen onder druk: 

 
“Natuurlijk worden sociale media gebruikt om druk uit te oefenen op bestuurders. Meestal kan 
ik al vooraf een standpunt bepalen op basis van de informatie die raadsleden nu eenmaal eerder 
krijgen dan dat het onderwerp uitgebreid in het nieuws komt. Alleen op basis van relevante 
nieuwe informatie zal ik dat standpunt wijzigen. Ik zie wel dat veel raadsleden door de 
uitlatingen op sociale media hun standpunt aanpassen, zogenaamd omdat men dan luistert naar 
de burgers. De sociale media spelen dus wel degelijk een belangrijke, vaak negatieve, rol op het 
bestuurlijk besluitvormingsproces.” – Respondent 289.  

 
Iemand anders noemt dat haatberichten op sociale media helemaal geen invloed hebben en 
vindt de haat ‘overdreven’: 
 

“Heb er niet veel over te melden. Dreiging en haat via sociale media wordt schromelijk 
overdreven mijns inziens.” – Respondent 361. 

 
Tot slot wijst een ander raadslid op een omgekeerde relatie die kan bestaan tussen online haat 
en standpunten. Haatberichten kunnen volgens dit raadslid iemand juist ook stelliger maken: 
 

“De vraag over de invloed van haat op sociale media op standpunten kan verschillend uitgelegd 
worden. Verander je uit angst, of word je juist stelliger? Dat is ook een verandering, door een 
soort van verzet tegen die haat.”  
– Respondent 171. 

 
 
Conclusie 

Het is niet mogelijk om de nulhypothese te verwerpen. De directe vraagformulering en het 
gevoelige karakter van het onderwerp maken de resultaten daarvoor te onzeker. 
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5.8 Deelvraag 6: verschillende invloeden 
 
De zesde deelvraag luidt: Zijn er verschillen tussen gemeenteraadsleden op basis van gender, 
etniciteit, seksualiteit of partij in de manier waarop online haatberichten op sociale media hen 
beïnvloeden?  
 
De hypothese bij deze deelvraag is als volgt: 
 
H7: Er bestaat een verschil in de manier waarop online haat raadsleden beïnvloedt op basis van geslacht, 
etniciteit, seksualiteit of partij.  
 

H0: Er bestaat geen verschil in de manier waarop online haat raadsleden beïnvloedt op basis van 
geslacht, etniciteit, seksualiteit of partij. 

 
Voor het testen van deze hypothese voer ik dezelfde regressies uit als bij de vorige deelvragen, 
met verschillende interactievariabelen als toevoeging. Deze interactievariabelen laten zien of 
de richting of de sterkte van verbanden tussen de variabelen verschillend is voor verschillende 
geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen. Daardoor is het mogelijk om deze deelvraag 
te beantwoorden. De resultaten van de regressies staan in Tabel 18 (zie hieronder). De 
afhankelijke variabelen uit de vorige deelvragen zijn elk opgenomen in een aparte kolom.   
 
Conclusie 

Uit de resultaten in Tabel 18 blijkt dat er geen structurele verschillen bestaan in de manier 
waarop online haat raadsleden van verschillende geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of 
partijen beïnvloedt. Bij een enkele interactievariabele is er een significante relatie aanwezig 
met een bepaalde afhankelijke variabele, maar die valt in alle gevallen weg of verandert van 
richting wanneer gekeken wordt naar een andere afhankelijke variabele (zie bijvoorbeeld 
Hoeveelheid haat * SP: bij kolom 1,3 en 4 is de relatie niet significant, bij kolom 2 is deze positief 
significant, maar bij kolom 5 is deze negatief significant). Er bestaan kortom geen structurele 
verschillen in de manier waarop online haat op sociale media raadsleden van verschillende 
geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen beïnvloedt. De nulhypothese kan daarom 
niet worden verworpen. Bij deze deelvraag zijn er geen raadsleden die in de open vraag 
opmerkingen hebben gemaakt over online haatberichten gelinkt aan iemands 
persoonskenmerken. De kwantitatieve gegevens kunnen daarom in dit geval niet worden 
aangevuld met kwalitatieve gegevens.  
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Tabel 18 
 
Regressieresultaten Interactievariabelen Geslacht, Etniciteit, Seksualiteit en Partij 
 

 

(1) 
Werkplezier
schaal (OLS) 

(2) 
Af- of 

toename 
werkplezier 

 (3)  
Bereid te 

kandideren 
voor volgende 

termijn 

(4) 
Directe vraag: 

Invloed haat 
op manier van 

uiten 

(5) 
Waarschijnlijk-

heid blijven 
gebruiken sociale 

media 

(6) 
Directe vraag: 

Invloed haat 
op 

standpunten 
  Hoeveelheid haat -0,002 

(0,068) 
-0,857*** 

(0,270) 
0,233 

(0,271) 
0,278 

(0,292) 
0,015 

(0,292) 
0,738* 
(0,407) 

Geslacht       
 Hoeveelheid haat *  Vrouw -0,169* 

(0,094) 
-0,020 
(0,361) 

-1,038*** 
(0,383) 

0,257 
(0,413) 

-0,033 
(0,415) 

-0,950 
(0,703) 

Etniciteit       
 Hoeveelheid haat *  Etnische 
 minderheidsgroep 

0,082 
(0,175) 

1,156* 
(0,683) 

3,519** 
(1,721) 

-2,035** 
(0,965) 

0,113 
(0,731) 

- 

Seksualiteit       
 Hoeveelheid haat * LHBTIQ+ 0,084 

(0,376) 
-1,102 
(1,469) 

-1,775 
(2,115) 

6,091** 
(2,844) 

2,886 
(1,824) 

- 

Partij       
 Hoeveelheid haat * CDA -0,058 

(0,134) 
0,001 

(0,513) 
-0,057 
(0,544) 

0,511 
(0,555) 

0,731 
(0,617) 

0,526 
(0,877) 

 Hoeveelheid haat * PvdA -0,391 
(0,271) 

0,090 
(1,029) 

-1,407 
(1,069) 

0,024 
(1,287) 

-4,095*** 
(1,306) 

- 

 Hoeveelheid haat * VVD 0,032 
(0,100) 

0,038 
(0,389) 

-0,315 
(0,406) 

-0,840* 
(0,443) 

1,860** 
(0,810) 

0,009 
(0,618) 

 Hoeveelheid haat * 
 GroenLinks 

0,098 
(0,207) 

1,853** 
(0,798) 

-0,370 
(0,799) 

-1,273 
(0,935) 

0,608 
(1,021) 

-0,353 
(1,634) 

 Hoeveelheid haat * SP 0,102 
(0,270) 

2,535** 
(1,050) 

1,070 
1,035) 

3,197 
(2,545) 

-2,489** 
(1,202) 

- 

 Hoeveelheid haat * D66 0,155 
(0,128) 

0,929* 
(0,491) 

-0,077 
(0,506) 

0,660 
(0,533) 

-0,539 
(0,555) 

-3,136* 
(1,732) 

 Hoeveelheid haat * 
 ChristenUnie 

0,152 
(0,160) 

0,532 
(0,611) 

-0,111 
(0,607) 

0,170 
(0,649) 

-1,500** 
(0,668) 

-1,435 
(1,352) 

 Hoeveelheid haat * SGP 0,130 
(0,633) 

2,058 
(2,414) 

- -0,544 
(2,489) 

-1,163 
(2,465) 

- 

 Hoeveelheid haat * PVV - -0,229 
(0,669) 

- - 0,394 
(0,701) 

- 

 Hoeveelheid haat * PvdD - - - - - - 
 Hoeveelheid haat * 50PLUS -0,773 

(0,722) 
- - - 0,149 

(0,000) 
- 

 Hoeveelheid haat * 
 Onafhankelijke partij 

0,333 
(0,260) 

-4,204*** 
(1,485) 

-1,576 
(1,167) 

0,439 
(1,299) 

- -0,869 
(1,706) 

Politieke kenmerken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Persoonskenmerken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Gemeentekenmerken Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Partij dummy’s Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 Portefeuille dummy’s Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 R-square 0,285 - - - - - 

 Nagelkerke Pseudo R-square - 0,360 0,233 0,409 0,371 0,478 

 Observaties (N) 238 238 238 201 238 197 

 Notities: Deze tabel rapporteert  de OLS en Logit-regressieresultaten van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen zoals in de tabellen 
14,15 en 17 gepresenteerd, aangevuld met interactievariabelen over geslacht, etniciteit, seksualiteit en partij. De hoeveelheid online haat 
is gemeten op een ordinaal meetniveau, op een schaal van 0 (nooit) tot 6 (meer dan een keer per dag).  Politieke kenmerken, 
persoonskenmerken en gemeentekenmerken zijn alle onafhankelijke variabelen zoals ook in de tabellen 14 en 15 gepresenteerd. Op 
sommige plekken zijn de waarden van variabelen (met name bij de vraag over standpunten en bij kleine partijen) weggevallen vanwege het 
lage aantal observaties bij deze variabelen. Daardoor is er te weinig variantie om een goede schatting van het verband te maken en zijn 
deze niet gerapporteerd.  Omdat sommige respondenten de vragenlijst gedeeltelijk hebben ingevuld (omdat zij geen openbaar sociale 
media-account hebben), is het aantal observaties bij de regressies lager dan de totale steekproef. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10. 
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6. Discussie 
 
De resultaten laten zien dat online haat richting gemeenteraadsleden in Nederland een 
fenomeen is waar veel raadsleden mee te maken hebben. 35,6 procent van de raadsleden 
ontvangt namelijk wel eens haatberichten. Dit percentage sluit aan bij de resultaten van de 
Monitor Integriteit en Veiligheid 2020, waaruit blijkt dat 35 procent van de raadsleden te 
maken heeft met agressie, bedreiging of intimidatie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2020b). 35,8 procent van de gemeenteraadsleden heeft echter geen 
openbaar sociale media-account vanwege uiteenlopende redenen. Van de raadsleden die wel 
een openbaar account hebben, ontvangt een meerderheid van 55,4 procent weleens online 
haat. Bovendien geldt dat hoe meer zichtbaar iemand online is – bijvoorbeeld door vaak iets te 
plaatsen of veel volgers te hebben- hoe vaker diegene haatberichten ontvangt. Geslacht, ras, 
seksualiteit of partij heeft geen verband met de hoeveelheid haat die iemand ontvangt. Deze 
resultaat bevestigen de bevindingen van Binns & Bateman (2018), die vinden dat vooral 
zichtbaarheid en bekendheid bepalen hoeveel haat een politicus ontvangt, terwijl 
persoonskenmerken er minder toe doen.  
 
Hoe deze online haat doorwerkt op het werkplezier, het communicatiegedrag en de 
standpunten van raadsleden blijkt lastig te kwantificeren. De resultaten zijn vanwege de 
directe manier van vragen in veel gevallen daarvoor te onzeker. Bij de vragen die op een 
indirecte manier gesteld zijn, zijn de resultaten bovendien niet significant. Op basis van de 
bestaande literatuur over online haat was de verwachting dat raadsleden die meer haat 
ontvangen, minder werkplezier zouden beleven, zich voorzichter zouden uiten of zelfs zouden 
stoppen met sociale media en mogelijk ook hun standpunten zouden aanpassen of nuanceren. 
De nulhypotheses hierover kunnen echter niet worden verworpen. De effecten van online haat 
lijken daarmee op basis van de huidige resultaten minder groot te zijn dan verwacht werd op 
basis van de literatuur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de schaal van het ‘probleem’ 
groter is op landelijk niveau dan op lokaal niveau. De meeste studies over haatberichten 
richting volksvertegenwoordigers gaan namelijk over landelijke politici. Aangezien zij bekender 
en zichtbaarder zijn dan lokale politici, ontvangen zij waarschijnlijk ook meer haatberichten. 
Mogelijk zorgt dit ervoor dat de effecten ervan ook groter zijn op de ontvangers.   
 
Een kanttekening bij de uitkomsten is dat er een verschil zit in datgene wat raadsleden zeggen 
over de invloed van online haat als hen dat specifiek gevraagd wordt en datgene wat zij 
hierover rapporteren als daar niet specifiek naar gevraagd wordt. Wanneer de respondenten 
bijvoorbeeld gevraagd wordt wat volgens hen de invloed is van online haat op hun werkplezier, 
dan rapporteren zij hogere scores dan wanneer werkplezier op een indirecte manier gemeten 
wordt. Het is waarschijnlijk dat de vraagformulering hierop invloed heeft: over het algemeen 
zijn de verbanden namelijk sterker en significanter wanneer de respondenten op een directe en 
specifieke manier gevraagd wordt hoe sterk de invloed van online haat is. Hierdoor kan een 
‘common method bias’ optreden, wat een bedreiging is voor de interne validiteit van het 
onderzoek. Deze bias betekent dat de antwoorden beïnvloed of gestuurd worden door het 
meetinstrument in plaats van door de feitelijke oorzaken die het meetinstrument probeert 
bloot te leggen. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer bepaalde vraagformuleringen 
bepaalde reacties uitlokken, zo stelt Edwards (2008). Hoewel ik geprobeerd heb om dit risico te 
voorkomen door aanbevelingen van Podsakoff et al. (2012) te implementeren, lijkt dit 
onvoldoende effect te hebben gesorteerd. Een ander nadeel van de directe vraagformulering is 
dat de afhankelijke en onafhankelijke variabele beiden in één vraag verwerkt zijn. Daardoor is 
de interne validiteit van dergelijke vraagitems naar verwachting laag.  
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Aan de andere kant bieden de directe vragen ook een voordeel, namelijk dat ze kunnen dienen 
als backup wanneer de indirecte schalen niet betrouwbaar blijken. Aangezien dit met name 
geldt voor de schaal over communicatiegedrag (α=0,49), geven de directe vragen daarmee toch 

enig inzicht in de richting waarin de relaties tussen online haat en de afhankelijke variabelen 
lopen. Bovendien kan ik deze richtingen van een kwalitatieve onderbouwing voorzien door 
middel van antwoorden op de open vraag uit de enquête. Desalniettemin zou toekomstig 
onderzoek zich moeten richten op de vraag hoe betere schalen ontwikkeld kunnen worden die 
op een objectieve en betrouwbare manier het werkplezier en het communicatiegedrag van 
raadsleden meten.  
 
Een andere beperking van het onderzoek is dat de gegevens uit de enquête zelfgerapporteerd 
zijn. Het zou kunnen dat de respondenten hun antwoorden over- of onderschatten ten opzichte 
van de werkelijkheid. Hoewel ik de vragen zo concreet mogelijk heb gemaakt en de enquête 
anoniem kon worden ingevuld, bestaat nog steeds het risico dat respondenten het lastig vinden 
om in te schatten hoe vaak ze haatberichten ontvangen. Bovendien zijn de antwoorden uit de 
vragenlijst een momentopname. De kans bestaat daardoor dat raadsleden die recentelijk 
haatberichten hebben ontvangen een sterkere invloed rapporteren. Ook bestaat de kans dat 
raadsleden met recente ervaringen sneller geneigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek en 
er daardoor zelfselectie optreedt. Uit meerdere representativiteitstoetsen blijkt echter dat de 
steekproef behoorlijk representatief is voor de populatie van raadsleden. Dat ondersteunt de 
externe validiteit van de resultaten.  
 
Een andere beperking is dat ik omwille van een laagdrempelige invulduur niet te veel vragen 
kon stellen over zaken die mogelijk ook invloed hebben op bijvoorbeeld werkplezier. Het is 
daarom moeilijk vast te stellen waarom sommige raadsleden een hoger werkplezier 
rapporteren dan andere raadsleden. Wel is duidelijk geworden dat de hoeveelheid 
haatberichten die iemand ontvangt geen significante invloed heeft.  
 
De kracht van dit onderzoek is dat ik door middel van een laagdrempelige vragenlijst in korte 
tijd een representatieve steekproef van 416 raadsleden kon bereiken. Bovendien zijn alle 
antwoorden gestandaardiseerd, wat de betrouwbaarheid van de resultaten ten goede komt. 
Daarnaast konden de antwoorden in de vragenlijst niet beïnvloed worden door de (fysieke) 
aanwezigheid van mij als onderzoeker, wat de objectiviteit en daarmee de interne validiteit ten 
goede komt. Door deze onderzoeksmethode heb ik kunnen aantonen dat online haat richting 
gemeenteraadsleden in Nederland op grote schaal voorkomt en een alomtegenwoordig 
fenomeen is geworden. Bovendien lijken er, tegen de verwachtingen in, geen significante 
verschillen te bestaan tussen raadsleden van verschillende geslachten, etniciteiten, 
seksualiteiten of partijen. Mogelijkerwijs komt dat doordat de verschillen elders liggen: 
raadsleden die online meer zichtbaar zijn, ontvangen immers wel vaker haat. Op lokaal niveau 
lijkt dit er dus meer toe te doen dan iemands persoonskenmerken.  
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7. Conclusie 
 
Er zijn diverse redenen voor raadsleden om sociale media te gebruiken voor hun politieke 
communicatie met burgers, zoals het vergroten van betrokkenheid onder burgers (bijv. 
Bélanger, 2019) of het vergroten van de kans op electoraal succes (bijv. Gibson & McAllister, 
2015). Tegelijkertijd wordt het klimaat op sociale media in toenemende mate gekenmerkt door 
haatdragende of intimiderende berichten (Fuchs & Schäfer, 2020; Gorrell et al., 2018). Dit 
onderzoek begon daarom met het dilemma waarmee raadsleden geconfronteerd worden: 
maken zij (actief) gebruik van sociale media en stellen zij zich daarmee bloot aan online haat, of 
verminderen of veranderen zij hun sociale media gebruik met als consequentie dat zij daardoor 
minder goed met burgers in contact kunnen treden? De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als 
volgt: 

Hoe beïnvloeden online haatberichten op sociale media het werkplezier, het online 
communicatiegedrag en de standpunten van gemeenteraadsleden in Nederland?  

Middels een vragenlijst die door een representatieve steekproef van 416 raadsleden is 
ingevuld, vind ik dat 35,6% van de raadsleden wel eens online haat via sociale media heeft 
ontvangen. Als alleen gekeken wordt naar de raadsleden met een openbaar sociale media-
account, dan is dat 55,4%. Er bestaan geen significante verschillen in de hoeveelheid haat 
tussen raadsleden van verschillende geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen. De 
verschillen liggen elders: raadsleden die online meer zichtbaar zijn, ontvangen gemiddeld meer 
haat. Online haat richting gemeenteraadsleden in Nederland is dus een fenomeen waar veel 
raadsleden mee te maken hebben. 
 
Raadsleden die meer haat ontvangen, lijken echter niet structureel minder werkplezier te 
beleven. Wel geven zij relatief vaker aan dat deze online haat hierop invloed heeft wanneer hen 
dat specifiek gevraagd wordt. Hetzelfde geldt voor hun keuze om zich al dan niet te kandideren 
voor een volgende termijn als raadslid. Het is lastig om vast te stellen of raadsleden zich anders 
uiten op sociale media vanwege online haat. De schaal die ik hiervoor gebruik, blijkt niet 
betrouwbaar genoeg. Enkele raadsleden geven in de open vraag aan zich voorzichter te 
gedragen op sociale media, maar dat resultaat is lastig te kwantificeren. Raadsleden die meer 
haat ontvangen, geven wel vaker aan dat deze haat invloed heeft op hun keuze om al dan niet 
gebruik te blijven maken van sociale media als raadslid. Dit valt op basis van de resultaten 
echter moeilijk te objectiveren. Bijna alle raadsleden (96,8%) geven aan nog nooit een 
standpunt te hebben aangepast vanwege online haat. Het lastig meetbare en gevoelige 
karakter van dit onderwerp maken de resultaten echter onzeker. Tot slot blijkt uit de 
resultaten dat de invloed van online haat niet anders is voor raadsleden van verschillende 
geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen.  
 
Wetenschappelijke relevantie 

De bestaande literatuur toont aan dat sociale media voor politici een nuttig bestuurlijk 
instrument zijn om betrokkenheid onder burgers te vergroten (Lee & Oh, 2012; Lee & Shin, 
2012). Dat is met name vanuit bestuurskundig perspectief interessant, aangezien de 
betrokkenheid van burgers met de lokale democratie laag is (Den Ridder & Dekker, 2019; 
Kiesraad, 2021; Van der Meer & Van der Kolk, 2016). Het belang van sociale media voor lokale 
volksvertegenwoordigers is dus groot, zo blijkt uit de literatuur. Dit onderzoek toont echter 
aan dat sociale media, ook op lokaal niveau, een keerzijde heeft. Ruim een op de drie 
raadsleden krijgt namelijk te makken met online haatberichten.   
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De focus van dit onderzoek op de lokale democratie is een nieuwe invalshoek en een aanvulling 
op de bestaande literatuur. Deze invalshoek is relevant, omdat lokale volksvertegenwoordigers 
dicht op de burgers staan en online haat daardoor ook dichtbij komt. Ik heb door middel van dit 
onderzoek laten zien dat de lokale democratie niet ontkomt aan de online haat die al eerder op 
nationaal niveau in Nederland geconstateerd is (Saris & Van de Ven, 2021).  
 
Nederland is in dit onderzoek gekozen als casus, omdat het gebruik van sociale media onder 
Nederlanders hoog is. Volgens het CBS gebruikte in 2019 95 procent van de bevolking tussen 
12 en 45 jaar een of meerdere vormen van sociale media (CBS, 2020). Het sociale media 
gebruik in Nederland is daarmee vergelijkbaar met andere Europese landen (De Best, 2018; 
Statista, 2021). Bovendien is de lage betrokkenheid van burgers en dalende opkomst bij lokale 
verkiezingen een fenomeen dat zich niet alleen in Nederland voordoet, maar ook in andere 
westerse landen (Peters et al., 2014). Hoewel burgers in andere Europese landen vaak meer 
zeggenschap hebben over de invulling van gemeentelijke taken (Kummeling et al., 2002), zijn de 
resultaten naar verwachting grotendeels generaliseerbaar naar vergelijkbare Europese lokale 
democratieën. Ook daar zullen lokale volksvertegenwoordigers dus naar verwachting te 
maken krijgen met online haatberichten.  
 
Maatschappelijke relevantie 

Uit de resultaten blijkt dat de invloed van online haat niet anders is voor raadsleden van 
verschillende geslachten, etniciteiten, seksualiteiten of partijen. Dit gegeven maakt de ernst 
van online haat op lokaal niveau misschien wel groter: iedereen kan immers slachtoffer 
worden. Deze constatering roept uiteraard ook weer nieuwe vragen op. Betekent dit dat 
raadsleden zich moeten neerleggen bij deze werkelijkheid? Is online haat een gegeven 
geworden waarmee raadsleden simpelweg hebben om te gaan? Is politiek, zoals een 
respondent het verwoordt, niet meer weggelegd voor ‘bange mensen’?  
 
Als deze vragen met ‘ja’ beantwoord worden, dan brengt dat een extra last op de schouders van 
gemeenteraadsleden met zich mee. Een last die, op basis van signalen uit De Staat van het 
Bestuur 2020, raadsleden maar moeilijk kunnen dragen omdat zij vanwege uiteenlopende 
redenen al onder hoge druk staan. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer taken overgeheveld van 
de landelijke overheid naar de gemeente, maar worden gemeenteraadsleden in Nederland vaak 
slechts parttime betaald. Dit onderzoek kan een extra motivering zijn om ervoor te pleiten dat 
er voor raadsleden “geld bij moet”, zoals een respondent het verwoordt. Een goed 
functionerende lokale democratie is immers van cruciaal belang, zo schetst ook het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (Ministerie van BZK, 2020a; p.4). Als het raadswerk daardoor minder 
vaak gecombineerd hoeft te worden met een tweede baan, dan kan dat wellicht iets van de 
druk die op raadsleden ligt verminderen. Hoewel dit niet voor alle raadsleden voldoende zal 
zijn, zal het sommige raadsleden kunnen helpen om beter te functioneren. 
 
Of zijn er ook manieren om online haat tegen te gaan? Een andere respondent ziet bijvoorbeeld 
een verantwoordelijkheid weggelegd voor sociale media platformen om online haat in te 
perken en pleit voor een “time-out” (een tijdelijke blokkade van een gebruiker) wanneer 
diegene zich ongepast uit op sociale media. Daarin is dit raadslid niet de eerste: eerder pleitten 
ook Europese parlementsleden er al voor dat deze platformen actiever de verspreiding van 
online haat zouden moeten tegengaan, omdat zij in aanzien en macht gegroeid zijn (Europees 
Parlement, 2021). Twee andere respondenten zien echter een andere oplossing voor zich: 
volgens hen is het zinvol om gebruikers die haatdragende berichten verzenden “persoonlijk uit 
te nodigen”. Het persoonlijke gesprek leidt volgens hen tot “wederzijds begrip, interessante 
inzichten en soms zelfs tot vriendschappen”. Voor veel raadsleden is dit echter makkelijker 
gezegd dan gedaan. Mogelijk kunnen weerbaarheidstrainingen voor raadsleden om hiermee 
om te gaan helpen.  
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Suggesties voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek kan in de toekomst worden aangevuld met vervolgonderzoek dat zich richt op 
de inhoud van de haat richting raadsleden, bijvoorbeeld door middel van een inhoudsanalyse 
van Tweets. Dit is een beproefde methode die zich in andere onderzoeken bewezen heeft en 
biedt als voordeel dat de online haat richting raadsleden beter gekwantificeerd kan worden. De 
hoeveelheid haat is dan immers niet langer zelf gerapporteerd, maar geobjectiveerd.  
 
Ander vervolgonderzoek kan zich richten op de mogelijke verschillen tussen sociale media 
platformen. Hoewel ik heb gevraagd op welke platformen de respondenten het meest actief 
zijn, was dit niet de focus van het onderzoek. Het zou echter kunnen dat de dynamiek van 
online haat op lokaal niveau verschilt tussen verschillende platformen. Een andere suggestie 
voor toekomstig onderzoek is om ook het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) 
onder de loep te nemen, zoals een respondent voorstelt. Zij zijn mogelijk nog zichtbaarder en 
worden door inwoners mogelijk nog meer verantwoordelijk gehouden voor bepaalde 
beleidskeuzes. Tot slot is het interessant om eventuele omgekeerde relaties tussen online haat 
en communicatiegedrag of standpunten van raadsleden te onderzoeken. Het zou namelijk 
kunnen dat raadsleden die veel haat ontvangen, zich mogelijk nog stelliger uiten of zich 
bevestigd zien in hun standpunten. Het is overigens minder waarschijnlijk dat iemands 
werkplezier vergroot wordt wanneer iemand veel online haat ontvangt, dus vervolgonderzoek 
zou zich in eerste instantie op communicatiegedrag en standpunten moeten richten. Een 
longitudinale onderzoeksopzet waarbij gemeenteraadsleden aan het begin en aan het einde 
van hun termijn gevolgd worden, zou daarbij interessante inzichten kunnen opleveren.  
 
Gegeven het feit dat twee derde van de gemeenteraadsleden sociale media gebruikt en het feit 
dat een ruime meerderheid van deze gebruikers online haat ontvangt, is kennis hierover van 
groot belang. Dit onderzoek dient daarvoor als een eerste stap en levert interessante inzichten 
op voor iedereen die zich bezighoudt met de lokale democratie.  
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Nawoord 
 
Door het schrijven van deze scriptie ben ik veel te weten gekomen over de aard en de 
problematiek van online haatberichten op sociale media. Hoewel deze berichten en de 
ervaringen van gemeenteraadsleden hier en daar best heftig konden zijn, heb ik het onderwerp 
als zeer interessant ervaren. Door het schrijven van deze scriptie heb ik ook grote bewondering 
gekregen voor het werk dat gemeenteraadsleden verrichten. Zij zetten zich - ondanks de soms 
ondankbare reacties die zij krijgen - iedere dag met ziel en zaligheid in voor de lokale 
democratie in Nederland.  
 
Ter afsluiting wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik Rianne Dekker 
bedanken voor het begeleiden van mijn scriptie. Met haar ervaring als onderzoeker hielp ze mij 
op weg, gaf ze waardevolle feedback en beantwoordde ze mijn vragen en twijfels. Ze gaf mij de 
ruimte om het onderzoek volledig zelfstandig uit te voeren, maar stuurde mij waar nodig in de 
goede richting.  Ook wil ik mijn tweede begeleider Sam Muller bedanken voor het schrijven van 
nuttige feedback tijdens de startfase van het onderzoek.  
 
Daarnaast wil ik de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bedanken voor hun 
medewerking bij het onderzoek. Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar Gerhard 
Brunsveld voor het vriendelijke contact. Door zijn enthousiasme en interesse in mijn 
onderzoek kon ik de vragenlijst uitzetten bij een grote groep van ruim 8000 
gemeenteraadsleden. De kwaliteit van het onderzoek was zonder hem dan ook niet van 
hetzelfde niveau geweest. Ik wil uiteraard ook alle raadsleden bedanken die de enquête hebben 
ingevuld. Natuurlijk ben ik ook mijn vrienden en medestudenten erkentelijk die me hebben 
geholpen bij het nalezen en het verbeteren van de kwaliteit van mijn scriptie.  
 
Met het inleveren van mijn masterscriptie komt er een einde aan een rijke studententijd. Ik heb 
tijdens mijn studentenjaren bijzonder veel geleerd over mijzelf en de wereld om mij heen. Ik wil 
daarom tot slot de Universiteit Utrecht bedanken voor de vormende jaren die ik binnen haar 
muren mocht ervaren. Sol Iustitiae Illustra Nos! 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
 

Online haat richting gemeenteraadsleden 

 
 

Start of Block: Introductie 

 
Introductie   
    
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen als gemeenteraadslid met haatberichten op sociale media. 
Heeft u hier weleens mee te maken gehad? En wat voor invloed had dit op uw werk als 
gemeenteraadslid? Deze vragenlijst wordt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden afgenomen in het kader van een afstudeeronderzoek binnen de opleiding Bestuur en Beleid 
aan de Universiteit Utrecht.   
    
Opslag en gebruik data   
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. De antwoorden op de vragenlijst 
worden opgeslagen in YODA, het datamanagementsysteem van de Universiteit Utrecht voor veilige 
opslag en archivering van onderzoeksdata. De gegevens worden bewaard voor een periode van 1 jaar. 
Gegevens verzameld uit de vragenlijst worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en publicaties die 
hieruit voortkomen (een masterscriptie, een artikel voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en 
een wetenschappelijk artikel).   
    
Anonimiteit en terugtrekken   
De antwoorden op deze vragenlijst zijn anoniem en gepubliceerde resultaten zullen niet tot individuele 
personen herleidbaar zijn. Deelname is niet verplicht en u kunt op elk moment stoppen. Alleen uw 
antwoorden tot op dat punt worden dan gebruikt. U heeft te allen tijde recht om zich terug te trekken uit 
het onderzoek: tijdens de dataverzameling, maar ook als de data al verzameld is. U heeft ook te allen tijde 
recht om uw data te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met Michiel van Veluwen 
(m.r.vanveluwen@students.uu.nl). Voor verdere vragen of klachten over privacy kunt u contact opnemen 
met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.   
 
Opzet   
Allereerst stellen we u een aantal vragen over uw werk als gemeenteraadslid. Daarna volgen vragen over 
uw sociale mediagebruik, online haat en de mogelijke effecten daarvan. U wordt verzocht bij de 
beantwoording van de vragen zoveel mogelijk uw persoonlijke ervaringen weer te geven. U start de 
vragenlijst door rechtsonder op de button te klikken. 
 
 
Informed consent  
Hiermee bevestigt u dat:   
-U bovenstaande informatie begrepen hebt;   
-U vrijwillig deelneemt aan dit onderzoek. 

o Akkoord (1)  
 

End of Block: Introductie 
 

Start of Block: Uw werk als gemeenteraadslid 

 

mailto:m.r.vanveluwen@students
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Q1) In welke provincie bent u actief als gemeenteraadslid?  
 

o Groningen (1) 
o Friesland (2) 
o Drenthe (3) 
o Overijssel (4) 
o Flevoland (5) 
o Gelderland (6) 
o Utrecht (7) 
o Noord-Holland (8) 
o Zuid-Holland (9) 
o Zeeland (10) 
o Noord-Brabant (11) 
o Limburg (12) 

 
Q2) In welke gemeente bent u actief?  

 
Q3) Hoeveel inwoners heeft uw gemeente?  
 

o Minder dan 5.000 inwoners (1) 
o 5.000 tot 10.000 inwoners (2) 
o 10.000 tot 20.000 inwoners (3) 
o 20.000 tot 50.000 inwoners (4) 
o 50.000 tot 100.000 inwoners (5) 
o 100.000 tot 150.000 inwoners (6) 
o 150.000 tot 250.000 inwoners (7) 
o 250 inwoners of meer (8) 

 
Q4) Hoe lang bent u al actief als gemeenteraadslid?  
 

o Aantal jaren: ________ 
o Aantal maanden: _______ 

 
 
Q5) Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan uw taken als gemeenteraadslid?  
 

o 0-5 uur (1)  
o 6-10 uur (2)  
o 11-15 uur (3)  
o 16-20 uur (4)  
o 21-40 uur (5)  
o 41-60 uur (6)  
o 61-80 uur (7)  
o Meer dan 80 uur (8) 

 
Q6) In de politiek wordt vaak gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke 
opvattingen, waar zou u zichzelf dan plaatsen op een lijn van 0 tot en met 10, waarbij 0 staat voor links en 
10 voor rechts?  
  
 

 Links Rechts 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Q7) Namens welke partij zetelt u in de gemeenteraad van uw gemeente?  
 

o CDA (1)  
o PvdA (2)  
o VVD (3)  
o GroenLinks (4)  
o SP (5)  
o D66 (6)  
o ChristenUnie (7)  
o SGP (8)  
o PVV (9)  
o Partij voor de Dieren (10)  
o 50PLUS (11)  
o DENK (12)  
o Forum voor Democratie (13)  
o BIJ1 (14)  
o Gecombineerde lijst (meerdere partijen) (15)  
o Geen partij, onafhankelijke fractie (16)  
o Lokale partij, namelijk: _______________ (17) 

 

 

Display This Question: 

If Namens welke partij zetelt u in de gemeenteraad van uw gemeente? = Gecombineerde lijst (meerdere 
partijen) 

 
Q8) Welke partijen maken deel uit van de gecombineerde lijst?  
 
▢ CDA (1)  
▢ PvdA (2)  
▢ VVD (3)  
▢ GroenLinks (4)  
▢ SP (5)  
▢ D66 (6)  
▢ ChristenUnie (7)  
▢ SGP (8)  
▢ PVV (9)  
▢ Partij voor de Dieren (10)  
▢ 50PLUS (11)  
▢ DENK (12)  
▢ Forum voor Democratie (13)  
▢ BIJ1 (14)  
▢ Lokale partij(en), namelijk: (15) ________________________________________________ 
 
Q9) Maakt uw partij momenteel onderdeel uit van de coalitie in uw gemeente? 
 

o Ja (1) 
o Nee (0) 
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Q10) Bent u de fractievoorzitter van uw partij in de gemeenteraad?  
 

o Ja (1) 
o Nee (0) 

 
Q11) Met welke portefeuilles houdt u zich momenteel bezig? 
(meerdere antwoorden mogelijk)   
 

o Zorg (1)  
o Klimaat & duurzaamheid (2)  
o Afvalverwerking (3)  
o Verkeer & mobiliteit (4)  
o Bouwen & wonen (5)  
o Sport & recreatie (6)  
o Veiligheid & openbare orde (7)  
o Onderwijs (8)  
o Sociale zaken (9)  
o Kunst & cultuur (10)  
o Immigratie & asiel (11)  
o Diversiteit & inclusiviteit (12)  
o Economie & belastingen (13)  
o Juridische zaken (14)  
o Anders, namelijk: _____________ (15) 

 

End of Block: Uw werk als gemeenteraadslid 
 

Start of Block: Gebruik sociale media 

 
Introductie Gebruik sociale media 
  
Sociale media zijn online platforms waarop gebruikers onderling informatie in de vorm van tekst, beeld 
en geluid kunnen uitwisselen. Voorbeelden van bekende social media platforms zijn Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn en YouTube. 
 

 

Q12) Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te 
discussiëren over uw werk als gemeenteraadslid? 

o Ja (1) 
o Nee (0) 

 

 

Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië… = Nee 

 
Q13) Bent u gedurende uw ambtstermijn als gemeenteraadslid gestopt met het gebruik van sociale 
media? 
 

o Ja (1)  
o Nee, ik had daarvoor ook geen account(s) (0) 
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Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië… = Nee 

 
Q14) Waarom heeft u ervoor gekozen om geen openbaar account op sociale media aan te maken of 
sociale media te gebruiken voor uw werk als gemeenteraadslid? 
 

o Ik heb er niet genoeg tijd voor (1)  
o Ik heb er niet genoeg ervaring mee (2)  
o Ik zie er de meerwaarde niet van in (3)  
o Ik vind het geen prettige omgeving (4)  
o Ik gebruik andere manieren voor politieke communicatie (5)  
o De doelgroep die ik wil bereiken gebruikt geen sociale media (6)  
o Anders, namelijk: _______(7) 

 

 

Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië… = Nee 

 
Q15) In hoeverre speelt bezorgdheid over online haat op sociale media een rol bij uw beslissing om 
sociale media niet te gebruiken in uw werk als gemeenteraadslid? 
 

o Helemaal geen rol (1)  
o Nauwelijks een rol (2)  
o Enigszins een rol (3)  
o Een grote rol (4)  
o Een zeer grote rol (5) 

 

Skip To: End of Block If In hoeverre speelt bezorgdheid over online haat op sociale media een rol bij uw beslissing om 
soc… , Helemaal geen rol Is Displayed 

 

Q16) Hoe vaak gebruikt u uw openbare social media-account(s) gemiddeld om inhoud te plaatsen, te 
delen of om directe berichten (DM’s) te verzenden? 
 

o Meer dan een keer per dag (1)  
o Een keer per dag (2)  
o Enkele keren per week (3)  
o Wekelijks (4)  
o Maandelijks (5)  
o Minder dan een keer per maand (6)  
o Weet ik niet (-99) 

 
Q17) Op welk(e) sociale media platform(s) bent u actief als gemeenteraadslid? 
 

o Twitter 1)  
o Instagram (2)  
o Facebook (3)  
o LinkedIn (4)  
o YouTube (5)  
o Anders, namelijk: _____ (6) 
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Q18) Op welk sociale media platform bent u het meest actief als gemeenteraadslid? 
 

o Twitter 1)  
o Instagram (2)  
o Facebook (3)  
o LinkedIn (4)  
o YouTube (5)  
o Anders, namelijk: _____ (6) 

 
Q19) Wie is er (vooral) verantwoordelijk voor het plaatsen op uw openbare sociale media account(s) en 
beheert de opmerkingen en berichten die u ontvangt? 
 

o Ikzelf (1)  
o Ondersteunend personeel (2)  
o Een sociale media-adviseur (3)  
o Anders, namelijk: ______ (4) 

 
Q20) 
Hoeveel volgers heeft u op uw openbare sociale media account(s)?  
 

 

Dit 
platform 
gebruik 

ik niet (0) 

0-
250 
(1) 

251-
500 
(2) 

501-
1.000 

(3) 

1.001-
5.000 

(4) 

5.001-
10.000 

(5) 

10.000+ 
(6) 

Dit 
account is 

niet 
openbaar 

(7) 

Twitter (1)  o  o  o  o  o  o  o  o  
Instagram 

(2)  o  o  o  o  o  o  o  o  
Facebook 

(3)  o  o  o  o  o  o  o  o  
LinkedIn 

(4)  o  o  o  o  o  o  o  o  
YouTube 

(5)  o  o  o  o  o  o  o  o  
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Q21) Welke van de volgende soorten inhoud zou u als ongepast beschouwen wanneer u deze op sociale 
media ontvangt, hetzij via directe berichten, getagd worden of in uw timeline? (selecteer alle antwoorden 
die u als ongepast beschouwt) 
 

o Negatieve opmerkingen over uw werk als gemeenteraadslid (1)  
o Negatieve opmerkingen over uw capaciteiten als gemeenteraadslid (2)  
o Scheldwoorden of vulgaire opmerkingen (3)  
o Beledigingen richting u als persoon met vermelding van uw geslacht, ras, seksuele geaardheid of 

andere kenmerken van uw identiteit (4)  
o Bedreigingen richting u als persoon (5)  
o Bedreigingen richting uw familie of privéleven (6)  
o Aanvallen gericht op een groep waartoe u behoort (7)  
o ⊗ Geen van bovenstaande (0) 

 
Q22) Hoe vaak ontvangt u deze soorten ongepaste inhoud op sociale media gemiddeld sinds u actief 
bent als gemeenteraadslid? 
 

o Meer dan een keer per dag (6)  
o Een keer per dag (5)  
o Enkele keren per week (4)  
o Wekelijks (3)  
o Maandelijks (2)  
o Minder dan een keer per maand (1)  
o Nooit (0)  
o Weet ik niet (-99) 

 
Q23) Heeft u deze soorten opmerkingen ook via offline kanalen ontvangen sinds u actief bent als 
gemeenteraadslid? 
 (selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn) 
 

o ⊗ Nee (0)  
o Ja, via de telefoon (1)  
o Ja, via de post (2)  
o Ja, aan de deur (3)  
o Ja, in persoonlijk contact (4) 

 
Q24) Kunt u een voorbeeld noemen van een online ongepast bericht dat u zich kunt herinneren? 
 (deze vraag is niet verplicht) 
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Q25) Welke actie onderneemt u gewoonlijk om te reageren op ongepaste inhoud wanneer u deze op 
sociale media ontvangt?   
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o De verzender blokkeren (1)  
o De verzender rapporteren (2)  
o Op de verzender reageren (3)  
o Met de verzender in discussie gaan (4)  
o Het bericht rapporteren (5)  
o Het bericht openbaar delen met uw volgers (6)  
o Aangifte doen (7)  
o Anders, namelijk: (8) ________________________________________________ 
o ⊗ Ik onderneem geen actie  (0) 

 

Display This Question: 

If Welke actie onderneemt u gewoonlijk om te reageren op ongepaste inhoud wanneer u deze op sociale... != Ik 
onderneem geen actie 

 
Q26) Waarom onderneemt u deze actie(s)? 
(selecteer alle antwoorden die van toepassing zijn) 
 

o Ik wil voorkomen dat ik de opmerking in mijn feed of berichten zie (1)  
o Ik wil beleefdheid onder mijn volgers aanmoedigen (2)  
o Ik wil de verzender ontmoedigen om door te gaan met het gedrag (3)  
o Ik wil mezelf beschermen tegen psychische schade (4)  
o Ik wil mezelf beschermen tegen een mogelijk fysieke dreiging (5)  
o Ik wil mijn familie of omgeving beschermen tegen deze berichten (6)  
o Ik wil de aandacht vestigen op het problematische gedrag van de verzender (7)  
o Anders, namelijk: ________________________________________________(8) 

 
 
Q27) Over welke beleidsonderwerpen gaan de ongepaste berichten vooral? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o Zorg (1)  
o Klimaat & duurzaamheid (2)  
o Afvalverwerking (3)  
o Verkeer & mobiliteit (4)  
o Bouwen & wonen (5)  
o Sport & recreatie (6)  
o Veiligheid & openbare orde (7)  
o Onderwijs (8)  
o Sociale zaken (9)  
o Kunst & cultuur (10)  
o Immigratie & asiel (11)  
o Diversiteit & inclusiviteit (12)  
o Economie & belastingen (13)  
o Juridische zaken (14)  
o Anders, namelijk: (15) ________________________________________________ 
o ⊗ Weet ik niet (-99)  
o ⊗ Ik ontvang geen ongepaste berichten (-98) 
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Q28) In hoeverre maakt u zich zorgen om slachtoffer te worden van online haat op sociale media? 
 

o Helemaal geen zorgen (1)  
o Nauwelijks zorgen (2)  
o Enigszins zorgen (3)  
o Grote zorgen (4)  
o Zeer grote zorgen (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 

End of Block: Gebruik sociale media 
 

Start of Block: Werkplezier 

 
Deze vragen gaan over uw motivatie en werkplezier. 
 
 
Q29) Geef alstublieft aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 
Zeer mee 
oneens (1) 

Mee oneens (2) Neutraal (3) Mee eens (4) 
Zeer mee eens 

(5) 

Ik voel me 
gemotiveerd om mij 

in te zetten voor 
beleid dat gunstig is 
voor mijn gemeente. 

o  o  o  o  o  

Ik ben bereid om 
persoonlijke offers te 

brengen voor het 
algemeen belang van 

de samenleving. 

o  o  o  o  o  

Ik beschouw het als 
mijn burgerplicht om 
me in te zetten voor 

het algemeen belang.  
o  o  o  o  o  

Ook als niemand me 
zou betalen, geeft het 

me een goed gevoel 
om dit werk te doen. 

o  o  o  o  o  

Ik ben van plan me te 
kandideren voor een 
volgende termijn als 
gemeenteraadslid. 

o  o  o  o  o  
Ik krijg voldoening 

wanneer burgers de 
vruchten plukken van 

beleid waar ik me 
voor inzet.  

o  o  o  o  o  
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Q30) Heeft u het gevoel dat uw werkplezier is af- of toegenomen sinds de start van uw periode als 
gemeenteraadslid? 
 

o Zeer afgenomen (1)  
o Enigszins afgenomen (2)  
o Niet toegenomen en niet afgenomen (3)  
o Enigszins toegenomen (4)  
o Zeer toegenomen (5) 

 
Q31) In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed op uw werkplezier als gemeenteraadslid? 
 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 
Q32) In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed gehad op uw keuze om zich al dan niet te 
kandideren voor een volgende termijn als gemeenteraadslid? 
 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 

End of Block: Werkplezier 
 

Start of Block: Politiek communicatiegedrag 

 



84 
 
 

Q33) Geef alstublieft aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 
 

 
Zeer mee 

oneens (1) 
Mee oneens (2) Neutraal (3) Mee eens (4) 

Zeer mee eens 
(5) 

Ik vind het 
belangrijk dat 
burgers goed 
geïnformeerd 

zijn over 
onderwerpen die 
spelen binnen de 

gemeenteraad. 

o  o  o  o  o  

Contact 
onderhouden 
met burgers 

heeft voor mij 
geen prioriteit. 

o  o  o  o  o  

Burgers weten 
mij slecht te 

vinden.  o  o  o  o  o  
Ik vind het 

belangrijk om via 
sociale media 

contact te 
houden met 

burgers.  

o  o  o  o  o  

Vanwege online 
haat laat ik mij 

voorzichtiger uit 
op sociale media.  

o  o  o  o  o  

 

 

Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië... = Ja 

 
Q34) Hoe waarschijnlijk is het dat u sociale media blijft gebruiken in uw functie als gemeenteraadslid? 
 

o Zeer onwaarschijnlijk (1)  
o Onwaarschijnlijk (2)  
o Neutraal (3)  
o Waarschijnlijk (4)  
o Zeer waarschijnlijk (5) 

 

Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië... = Ja 

 
Q35) In hoeverre heeft online haat invloed op de manier waarop u zich uit op sociale media? 
 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
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o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 

Display This Question: 

If Heeft u een openbaar social media-account dat u gebruikt om berichten te plaatsen of te discussië... = Ja 

 
Q36) In hoeverre heeft online haat invloed op uw keuze om al dan niet actief te blijven op sociale media? 
 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 

End of Block: Politiek communicatiegedrag 
 

Start of Block: Standpunten 

 
Q37) In hoeverre heeft online haat op sociale media invloed gehad op uw standpunten binnen uw huidige 
portefeuille(s)? 
 

o Helemaal geen invloed (1)  
o Nauwelijks invloed (2)  
o Enigszins invloed (3)  
o Grote invloed (4)  
o Zeer grote invloed (5)  
o Niet van toepassing (-99) 

 
Q38) Heeft u tijdens uw periode als gemeenteraadslid wel eens een standpunt aangepast onder invloed 
van online haat op sociale media? 
 

o Nee, nooit (0)  
o Ja, één keer (1)  
o Ja, een enkele keer (2)  
o Ja, meermaals (3)  
o Weet ik niet (-99) 

 

End of Block: Standpunten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 
 

Start of Block: Demografische vragen 

 
Tot slot volgen enkele demografische vragen. 
 

 

 
Q40) Wat is uw leeftijd? 
 

o 18 - 24 (1)  
o 25 - 34 (2)  
o 35 - 44 (3)  
o 45 - 54 (4)  
o 55 - 64 (5)  
o 65 - 74 (6)  
o 75 - 84 (7)  
o 85 of ouder (8) 

 
Q41) Wat is uw geslacht? 
 

o Man (0)  
o Vrouw (1)  
o Overig (2)  
o Zeg ik liever niet (-99) 

 
Q42) Bent u in Nederland geboren? 
 

o Ja (1)  
o Nee (0) 

 

Display This Question: 

If Bent u in Nederland geboren? = Nee 

 
Q43) In welk land bent u geboren? 

________________________________________________________________ 
 
 
Q44) Is uw moeder in Nederland geboren? 
 

o Ja (1)  
o Nee (0) 

 

Display This Question: 

If Is uw moeder in Nederland geboren? = Nee 

 
Q45) In welk land is uw moeder geboren? 

________________________________________________________________ 
 
Q46) Is uw vader in Nederland geboren? 
 

o Ja (1)  
o Nee (0) 
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Display This Question: 

If Is uw vader in Nederland geboren? = Nee 

 
Q47) In welk land is uw vader geboren? 

________________________________________________________________ 
 
 
Q48) Wat is uw hoogst voltooide opleiding, waarvan u een diploma of getuigschrift hebt behaald? 
 

o Niet voltooid lager onderwijs (1)  
o Lager onderwijs, basisschool, lager speciaal onderwijs (2)  
o Lager beroepsonderwijs, vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg (3)  
o Mavo, vmbo theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO (4)  
o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL) (5)  
o Havo, vwo, gymnasium, atheneum, HBS, MMS (6)  
o Hoger beroepsonderwijs (hbo), kweekschool, conservatorium (7)  
o Wetenschappelijk onderwijs (wo), universiteit (bachelor/master) (8)  
o Postdoctorale opleiding, Aio/Oio of andere promotie-opleiding tot graad van doctor (9) 

 
Q49) Identificeert u zich als een persoon van kleur of als lid van een etnische minderheidsgroep? 
 

o Ja (1)  
o Nee (0)  
o Beantwoord ik liever niet (-99) 

 
Q50) Identificeert u zich openlijk als lid van de LHBTIQ+ -gemeenschap? 
 

o Ja (1)  
o Nee (0)  
o Beantwoord ik liever niet (-99) 

 
Q51) Rekent u zichzelf openlijk tot een bepaalde kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke 
groepering, en zo ja: tot welke? 
 

o Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering (0)  
o Rooms-Katholiek (1)  
o Nederlands Hervormd (2)  
o Gereformeerde kerken (3)  
o Protestantste Kerk Nederland (4)  
o Jodendom (5)  
o Islam (6)  
o Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering (7) 

 

End of Block: Demografische vragen 
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Start of Block: Afsluiting 

 
Q52) Heeft u nog overige opmerkingen over uw ervaring met het gebruik van sociale media als 
gemeenteraadslid? 
 (deze vraag is niet verplicht) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Q53) Wilt u nog iets kwijt over deze enquête? 
 (deze vraag is niet verplicht) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Q54) Wilt u uw contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) achterlaten voor een eventueel 
vervolginterview over dit onderwerp? 
Uw gegevens worden niet gedeeld en antwoorden zullen in publicaties niet te herleiden zijn naar 
individuele personen.  
 

o Nee, liever niet (0)  
o Ja: (1) ________________________________________________ 

 
 
Afsluiting  
 
Dit was de laatste vraag van de vragenlijst. Klik op de button rechtsonder om de vragenlijst op te slaan en 
uw antwoorden te versturen. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

End of Block: Afsluiting 
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Bijlage 2: Uitnodiging enquête 
 
Onderwerp mail: Uitnodiging onderzoek naar ervaringen met online haat 
 
Beste gemeenteraadslid, 
 
Als gemeenteraadslid heeft u mogelijk wel eens te maken met intimiderende of beledigende 
berichten via sociale media. In het kader van een afstudeeronderzoek binnen de 
masteropleiding Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht wil ik u hier graag een paar 
vragen over stellen. Het doel van deze vragenlijst is om meer inzicht te krijgen in de invloed van 
online haat op de gemeenteraad. Deze waardevolle kennis kan een bijdrage leveren aan het 
maatschappelijke en wetenschappelijke debat over het functioneren van de gemeenteraad.  
 
Het invullen van de enquête duurt slechts 5 tot 15 minuten en kan ook via uw mobiele telefoon. 
De antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt. Er worden persoonsgegevens 
verzameld met als doel om resultaten per groep te kunnen vergelijken. In publicaties worden 
echter geen verwijzingen naar specifieke persoonsgegevens of gemeentes gemaakt waardoor 
de resultaten naar personen te herleiden zouden zijn. Mijn ambitie is om naast een 
masterscriptie ook een artikel voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en een 
wetenschappelijk artikel te schrijven.  
 
Ook als u geen gebruik maakt van sociale media, waardeer ik uw deelname.  Een hogere 
respons rate zorgt namelijk voor betere en meer valide resultaten. U kunt de enquête via deze 
link invullen. Gelieve de enquête in te vullen vóór 11 mei. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel van Veluwen 
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Bijlage 3: Variabelen 
 
Afhankelijke variabelen: 
 

Naam Beschrijving Vraag 

Werkplezierschaal 
 

Gemiddelde van vijf onderstaande subitems werkplezier. Interval variabele.  Q29 

 Lwerkplezier_1 Subitem werkplezierschaal. Vijfpunts-Likertschaal.   Q29-1 

 Lwerkplezier_2 Subitem werkplezierschaal. Vijfpunts-Likertschaal. Q29-2 

 Lwerkplezier_3 Subitem werkplezierschaal. Vijfpunts-Likertschaal.   Q29-3 

 Lwerkplezier_4 Subitem werkplezierschaal. Vijfpunts-Likertschaal.   Q29-4 

 Lwerkplezier_6 Subitem werkplezierschaal. Vijfpunts-Likertschaal.   Q29-6 

Communicatieschaal 
 

Gemiddelde van vijf onderstaande subitems communicatie. Interval variabele. Q33 

 Lcommunicatie_1 Subitem communicatieschaal. Vijfpunts-Likertschaal. Q33-1 

 Lcommunicatie_2R Subitem communicatieschaal. Vijfpunts-Likertschaal. Q33-2 

 Lcommunicatie_3R Subitem communicatieschaal. Vijfpunts-Likertschaal. Q33-3 

 Lcommunicatie_4 Subitem communicatieschaal. Vijfpunts-Likertschaal. Q33-4 

Laftoenamewerkplezier 
 

Ordinale variabele af- of toename werkplezier. Gemeten op vijfpunts-Likertschaal. Q30 

Linvloedhaatwerkplezier 
 

Ordinale variabele invloed online haat op werkplezier. Directe vraag, gemeten op 
vijfpunts-Likertschaal. 

Q31 

Linvloedhaatkandideren 
 

Ordinale variabele invloed online haat op keuze om te kandideren voor volgende 
termijn. Directe vraag, gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q32 

Linvloedhaatmanieruiten 
 

Ordinale variabele invloed online haat op manier van uiten op sociale media. Directe 
vraag, gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q35 

Linvloedhaatactiefsocialmedia 
 

Ordinale variabele invloed online haat op keuze actief te blijven op sociale media. 
Directe vraag, gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q36 

Lwaarschijnlijkblijvengebruiken 
 

Ordinale variabele waarschijnlijkheid blijven gebruiken sociale media. Indirecte vraag, 
gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q34 

Linvloedhaatstandpunten 
 

Ordinale variabele invloed online haat op standpunten. Directe vraag, gemeten op 
vijfpunts-Likertschaal. 

Q37 

Hoevaakstandpuntaangepast 
 

Ordinale variabele hoe vaak tijdens termijn standpunten aangepast. Directe vraag m.b.t. 
online haat, gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q38 

 
Onafhankelijke variabelen: 
 

Naam Beschrijving Vraag 

Hoevaakhaatontvangen 
 

Ordinale variabele over de frequentie waarmee iemand online haat ontvangt 
(0=nooit, 6=meer dan een keer per dag).  

Q22 

Dhaatontvangen Dummy variabele of iemand haat ontvangt (1=ja).  Q22 

Provincie Nominale variabele met 12 provincies.  Q1 

Inwoneraantal 
 

Ordinale variabele over inwoneraantal. Op basis van categorieën Centraal Bureau 
voor de Statistiek.  

Q3 

Jarenactief Ratio variabele. Aantal jaren in totaal actief als gemeenteraadslid.  Q4 

Tijdsbesteding Ordinale variabele over aantal uren dat iemand wekelijks aan zijn/haar taken als 
gemeenteraadslid besteedt (waarden 1-8).  

Q5 

Politiekspectrum 
 

Interval variabele plaats op politieke spectrum (1=zeer links, 10=zeer rechts) Q6 

Dflanken Dummy variabele of iemand zich op politieke flanken bevindt (1=waarden 1,2,9 of 
10 bij Politiekspectrum).  

Q6 

DCDA Dummy variabele of iemand namens CDA in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DPvdA 
 

Dummy variabele of iemand namens Partij van de Arbeid in de gemeenteraad 
zetelt (1=ja). 

Q7 

DVVD Dummy variabele of iemand namens VVD in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DGL 
 

Dummy variabele of iemand namens GroenLinks in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DSP Dummy variabele of iemand namens SP in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DD66 
 

Dummy variabele of iemand namens D66 in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DCU Dummy variabele of iemand namens ChristenUnie in de gemeenteraad zetelt 
(1=ja). 

Q7 

DSGP 
 

Dummy variabele of iemand namens SGP in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

DPVV 
 

Dummy variabele of iemand namens Partij Voor de Vrijheid in de gemeenteraad 
zetelt (1=ja). 

Q7 
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DPvdD 
 

Dummy variabele of iemand namens Partij voor de Dieren in de gemeenteraad 
zetelt (1=ja). 

Q7 

D50PLUS 
 

Dummy variabele of iemand namens 50PLUS in de gemeenteraad zetelt (1=ja). Q7 

Donafh 
 

Dummy variabele of iemand namens een onafhankelijke fractie in de gemeenteraad 
zetelt (1=ja). 

Q7 

Dlokaal 
 

Dummy variabele of iemand namens een lokale partij in de gemeenteraad zetelt 
(1=ja). 

Q7 

Portefeuille_1 Dummy variabele portefeuille Zorg. Q11 

Portefeuille_2 Dummy variabele portefeuille Klimaat & duurzaamheid. Q11 

Portefeuille_3 Dummy variabele portefeuille Afvalverwerking. Q11 

Portefeuille_4 Dummy variabele portefeuille Verkeer & mobiliteit. Q11 

Portefeuille_5 Dummy variabele portefeuille Bouwen & wonen. Q11 

Portefeuille_6 Dummy variabele portefeuille Sport & recreatie. Q11 

Portefeuille_7 Dummy variabele portefeuille Veiligheid & openbare orde. Q11 

Portefeuille_8 Dummy variabele portefeuille Onderwijs. Q11 

Portefeuille_9 Dummy variabele portefeuille Sociale zaken. Q11 

Portefeuille_10 Dummy variabele portefeuille Kunst & cultuur. Q11 

Portefeuille_11 Dummy variabele portefeuille Immigratie & asiel. Q11 

Portefeuille_12 Dummy variabele portefeuille Diversiteit & inclusiviteit. Q11 

Portefeuille_13 Dummy variabele portefeuille Economie & belastingen. Q11 

Portefeuille_14 Dummy variabele portefeuille Juridische zaken. Q11 

Portefeuille_15 Dummy variabele portefeuille Overig. Q11 

Dcoalitiepartij Dummy variabele of iemands partij deel uitmaakt van coalitie (1=ja) Q9 

Dfractievoorzitter Dummy variabele of iemand fractievoorzitter is (1=ja).  Q10 

Dheeftopenbaaraccount Dummy variabele of iemand openbaar sociale media account heeft (1=ja) Q12 

Dtijdenstermijngestoptmetsocial Dummy variabele of iemand tijdens huidige termijn gestopt is met sociale media 
(1=ja) 

Q13 

Lbezorgdheidbijnietgebruik Ordinale variabele over hoe bezorgd iemand is over online haat, wanneer diegene 
geen openbaar sociale media account heeft. Gemeten op vijfpunts-Likertschaal. 

Q15 

Lhoevaakietsplaatsen Ordinale variabele hoe vaak iemand iets op zijn/haar openbare account plaatst 
(1=minder dan een keer per maand, 6=meer dan een keer per dag). 

Q16 

Actief_Twitter Dummy variabele die meet of iemand actief is op Twitter als raadslid (1=ja).  Q17 

Actief_Instagram Dummy variabele die meet of iemand actief is op Instagram als raadslid (1=ja). Q17 

Actief_Facebook Dummy variabele die meet of iemand actief is op Facebook als raadslid (1=ja). Q17 

Actief_LinkedIn Dummy variabele die meet of iemand actief is op LinkedIn als raadslid (1=ja). Q17 

Actief_YouTube Dummy variabele die meet of iemand actief is op YouTube als raadslid (1=ja). Q17 

Actief_Anders Dummy variabele die meet of iemand actief is op een ander platform als raadslid 
(1=ja). 

Q17 

Platformmeestactief Nominale variabele die meet op welk platform iemand het meest actief is. Q18 

Vooralverantwoordelijk Nominale variabele die meet wie vooral verantwoordelijk is voor de inhoud van de 
berichten op sociale media. 

Q19 

Twittervolgers Ordinale variabele met oplopende categorieën over volgeraantal op Twitter (1=0-
250 volgers, 6=10.000+).  

Q20-1 

Instagramvolgers Ordinale variabele met oplopende categorieën over volgeraantal op Instagram 
(1=0-250 volgers, 6=10.000+). 

Q20-2 

Facebookvolgers Ordinale variabele met oplopende categorieën over volgeraantal op Facebook 
(1=0-250 volgers, 6=10.000+). 

Q20-3 

LinkedInvolgers Ordinale variabele met oplopende categorieën over volgeraantal op LinkedIn (1=0-
250 volgers, 6=10.000+). 

Q20-4 

YouTubevolgers Ordinale variabele met oplopende categorieën over volgeraantal op YouTube 
(1=0-250 volgers, 6=10.000+). 

Q20-5 

Leeftijdscat Ordinale variabele met verschillende leeftijdscategorieën (1=18-24, 8=85+) Q40 

Dvrouw Dummy variabele over geslacht (1=vrouw).  Q41 

Dnederlands Dummy variabele over nationaliteit (1=Nederlands).  Q42 

Opleiding Ordinale variabele met verschillende opleidingscategorieën (1=Niet voltooid lager 
onderwijs, 9=Postdoctorale opleiding, Aio/Oio of andere promotie-opleiding tot 
graad van doctor).  

Q48 

Dhbowo Dummy variabele die meet of iemand hoger opgeleid is (1=waarden 7 t/m 9 bij 
Opleiding, 0=waarden 1 t/m 6 bij Opleiding).  

Q48 

Dminderheidsgroep Dummy variabele die meet of iemand zich identificeert als persoon van kleur of als 
lid van een etnische minderheidsgroep (1=ja).  

Q49 

DLHBTIQ Dummy variabele die meet of iemand zich openlijk identificeert als lid van de 
LHBTIQ+ -gemeenschap (1=ja).  

Q50 

Dchristelijk Dummy variabele die meet of iemand zich tot een christelijke kerk rekent (1=ja).  Q51 

Dislam Dummy variabele die meet of iemand Islamitisch is (1=ja). Q51 
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Interactie variabelen: 
 

Naam Beschrijving Vraag 

int_haat_vrouw Interactie variabele Hoeveelheid haat * vrouw.  Q22 & Q41 

int_haat_minderheid Interactie variabele Hoeveelheid haat * etnische minderheid. Q22 & Q49 

int_haat_lhbtiq 
 

Interactie variabele Hoeveelheid haat * lid van LHBTIQ+-gemeenschap. Q22 & Q50 

int_haat_cda Interactie variabele Hoeveelheid haat * CDA. Q22 & Q7 

int_haat_pvda Interactie variabele Hoeveelheid haat * Partij van de Arbeid. Q22 & Q7 

int_haat_vvd Interactie variabele Hoeveelheid haat * VVD. Q22 & Q7 

int_haat_gl Interactie variabele Hoeveelheid haat * GroenLinks. Q22 & Q7 

int_haat_sp Interactie variabele Hoeveelheid haat * SP. Q22 & Q7 

int_haat_d66 Interactie variabele Hoeveelheid haat * D66. Q22 & Q7 

int_haat_cu Interactie variabele Hoeveelheid haat * ChristenUnie. Q22 & Q7 

int_haat_sgp Interactie variabele Hoeveelheid haat * SGP. Q22 & Q7 

int_haat_pvv Interactie variabele Hoeveelheid haat * Partij Voor de Vrijheid. Q22 & Q7 

int_haat_pvdd Interactie variabele Hoeveelheid haat * Partij voor de Dieren. Q22 & Q7 

int_haat_50plus Interactie variabele Hoeveelheid haat * 50PLUS. Q22 & Q7 

int_haat_onafh Interactie variabele Hoeveelheid haat * Onafhankelijke partij. Q22 & Q7 
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Bijlage 4: Descriptieve statistieken 
 

Invulduur - verdeling 
 

 
 

Frequentieverdeling verschillende kenmerken 

 
 Steekproef Populatie (2018) 
Provincie N % N % 

   Groningen 11 2,60 131 1,64 
   Friesland 21 5,00 274 3,43 
   Drenthe 13 3,10 298 3,73 
  Overijssel 31 7,50 631 7,91 
   Flevoland 4 1,00 174 2,18 
   Gelderland 45 10,80 1128 14,13 
   Utrecht 32 7,70 620 7,77 
   Noord-Holland 53 12,70 1079 13,52 
   Zuid-Holland 77 18,50 1345 16,85 
   Zeeland 15 3,60 281 3,52 
   Noord-Brabant 73 17,50 1348 16,89 
   Limburg 41 9,90 672 8,42 

 Totaal 416 100,00 7981 100,00 
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 Steekproef Populatie (2019) 
Inwoneraantal N % N % 

   Minder dan 10.000 9 2,20 240 2,91 
   10.000 tot 20.000 54 13,00 1053 12,75 
   20.000 tot 50.000 203 48,90 4164 50,41 
   50.000 tot 100.000 84 20,20 1554 18,81 
   100.000 of meer 30 15,70 1250 15,13 

 Totaal 415 100,00 8261 100,00 
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Steekproef Landelijk (2019)

Provincie N % 

Groningen 11 2,60% 

Friesland 21 5,00% 

Drenthe 13 3,10% 

Overijssel 31 7,50% 

Flevoland 4 1,00% 

Gelderland 45 10,80% 

Utrecht 32 7,70% 

Noord-Holland 53 12,70% 

Zuid-Holland 77 18,50% 

Zeeland 15 3,60% 

Noord-Brabant 73 17,50% 

Limburg 41 9,90% 

Totaal 416 100 
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 N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie 

Aantal jaren actief 413 0,00 38,00 7,8475 6,46262 
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20+

Aantal jaren actief

Tijdsbesteding in uren N % 

0-5 uur 8 1,90% 

6-10 uur 68 16,30% 

11-15 uur 103 24,80% 

16-20 uur 164 39,40% 

21-40 uur 66 15,90% 

41-60 uur 6 1,40% 

Meer dan 80 uur 1 0,20% 

Totaal 416 100 

Inwoneraantal Gemiddelde N 

Minder dan 5.000 2,4 5 

5.000 tot 10.000 2,75 4 

10.000 tot 20.000 3,43 54 

20.000 tot 50.000 3,41 203 

50.000 tot 100.000 3,7 84 

100.000 tot 150.000 4,07 30 

150.000 tot 250.000 4,04 27 

250.000 of meer 4,63 8 

Totaal 3,56 415 
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 Steekproef Populatie (2020) 
Partij N % N % 

   CDA 63 15,10 1374 16,16 
   PvdA 25 6,00 601 7,07 
   VVD 60 14,40 1202 14,14 
  GroenLinks 33 7,90 515 6,06 
  SP 7 1,70 258 3,04 
  D66 30 7,20 601 7,07 
   ChristenUnie 23 5,50 343 4,04 
   SGP 9 2,20 172 2,02 
   Lokale partij 149 35,80 3348 39,39 
   Overige landelijke partijen 6 1,44 86 1,01 

 Totaal 405 100,00 8500 100,00 
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Steekproef Landelijk (2020)

Plaats op politieke spectrum N % 

0 (Links) 10 2,40% 

1 29 7,00% 

2 38 9,20% 

3 28 6,70% 

4 52 12,50% 

5 89 21,40% 

6 47 11,30% 

7 70 16,90% 

8 41 9,90% 

9 9 2,20% 

10 (Rechts) 2 0,50% 

Totaal 415 100 
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5%

9%

18%

34%

31%

3%

Leeftijdscategorie

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 - 74

75 - 84

61,00%

39,00%

Fractievoorzitter (steekproef)

Nee Ja

69,20%

30,80%

Fractievoorzitter (landelijk, 
2019)

Nee Ja

40,00%

60,00%

Coalitie (steekproef)

Nee Ja

38,80%

61,20%

Coalitie (landelijk, 2019)

Nee Ja

71,70%

27,30%

0,20% 0,70%

Geslacht (steekproef)

Man Vrouw Overig Beantwoord ik liever niet

69%

31%

Geslacht (landelijk, 2020)

Man Vrouw

Leeftijdscategorie N % 

18 - 24 1 0,20% 

25 - 34 20 5,00% 

35 - 44 36 8,90% 

45 - 54 73 18,10% 

55 - 64 136 33,70% 

65 - 74 124 30,80% 

75 - 84 13 3,20% 

Totaal 403 100 
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 Steekproef Populatie 

 N % N % 

Geslacht     
 Man 289 71,60 5947 69,00 
  Vrouw 110 27,30 2672 31,00 
   Overig 4 0,90 - - 

 Totaal 399 100,00 8619 100,00 

Opleidingsniveau     
  Hoger opgeleid 289 72,20 6033 70,00 
   Lager opgeleid 111 27,80 2586 30,00 

 Totaal 400 100,00 8619 100,00 

Fractievoorzitterschap     
   Fractievoorzitter 162 39,00 2657 69,20 
   Geen fractievoorzitter 253 61,00 5962 30,80 

 Totaal 415 100,00 8619 100,00 

Positie in de raad     
   Coalitie 249 60,00 5272 61,20 
   Oppositie 166 40,00 3347 38,80 

 Totaal 415 100,00 8619 100,00 
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per grootteklasse gemeente

Steekproef Landelijk (2016)

Inwoneraantal Steekproef Landelijk (2016) 

Minder dan 10.000 37,50% 29,00% 

10.001 tot 20.000 23,53% 25,00% 

20.001 tot 50.000 26,15% 27,00% 

50.001 tot 100.000 29,27% 28,00% 

Meer dan 100.000 30,65% 34,00% 
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Sociale mediagebruik 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

55,30%
20,10%

4,00%

2,80%
11,10%

0,50%

6,00%

0,30%

Kerkgang

Geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering

Rooms-Katholiek

Nederlands Hervormd

Gereformeerde kerken

Protestantste Kerk Nederland

Islam

Andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering

Beantwoord ik liever niet

34,10%

65,90%

Heeft openbaar social media 
account

Nee Ja

Kerkgang N % 

Geen kerkelijke gezindte of 
levensbeschouwelijke groepering 220 55,30% 

Rooms-Katholiek 80 20,10% 

Nederlands Hervormd 16 4,00% 

Gereformeerde kerken 11 2,80% 

Protestantste Kerk Nederland 44 11,10% 

Islam 2 0,50% 
Andere kerkelijke gezindte of 
levensbeschouwelijke groepering 24 6,00% 

Beantwoord ik liever niet 1 0,30% 

Totaal 398 100 

Heeft openbaar social media account N % 

Nee 142 34,1 
Ja 274 65,9 

Totaal 416 100 

Leeftijdscategorie % N 

18 - 24 100,00% 1 

25 - 34 80,00% 20 

35 - 44 75,00% 36 

45 - 54 70,00% 73 

55 - 64 66,00% 136 

65 - 74 58,00% 124 

75 - 84 38,00% 13 

Totaal 65,00% 403 
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20,00%
30,00%
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50,00%
60,00%
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100,00%

18 -
24
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65 -
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84

Percentage dat openbaar social media 
account heeft, naar leeftijd
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24

28

71

52

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Anders

Ik heb er niet genoeg tijd voor

Ik heb er niet genoeg ervaring mee

Ik zie er de meerwaarde niet van in

Ik vind het geen prettige omgeving

Ik gebruik andere manieren voor politieke communicatie

De doelgroep die ik wil bereiken gebruikt geen sociale media

Aantal keer genoemd

Meest genoemde redenen voor niet hebben van openbaar account

16,40%

6,60%

27,70%

23,00%

13,50%

11,30%

1,50%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Meer dan een keer per dag

Een keer per dag

Enkele keren per week

Wekelijks

Maandelijks

Minder dan een keer per maand

Weet ik niet

Hoe vaak gebruikt u uw openbare social media-account(s) gemiddeld om 
inhoud te plaatsen, te delen of om directe berichten (DM's) te verzenden?

Bezorgdheid N % 

Helemaal geen rol 44 31,00% 

Nauwelijks een rol 33 23,20% 

Enigszins een rol 37 26,10% 

Een grote rol 25 17,60% 

Een zeer grote rol 3 2,10% 

Totaal 142 100 

31,00%

23,20%
26,10%

17,60%

2,10%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%

Helemaal
geen rol

Nauwelijks
een rol

Enigszins
een rol

Een grote
rol

Een zeer
grote rol

In hoeverre speelt bezorgdheid over 
online haat op sociale media een rol bij 
uw beslissing om sociale media niet te 

gebruiken in uw werk als 
gemeenteraadslid?
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Frequentie van berichten plaatsen N % 

Meer dan een keer per dag 45 16,40% 

Een keer per dag 18 6,60% 

Enkele keren per week 76 27,70% 

Wekelijks 63 23,00% 

Maandelijks 37 13,50% 

Minder dan een keer per maand 31 11,30% 

Weet ik niet 4 1,50% 

Totaal 274 100 

 

 
 

Meest gebruikte platforms N % 

Twitter 192 70,33% 

Instagram 85 31,14% 

Facebook 243 89,01% 

LinkedIn 123 45,05% 

YouTube 21 7,69% 

Anders 13 4,76% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

192
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243

123

21 13
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Meest gebruikte platforms

33,00%

2,60%

57,50%

2,60%
0,70% 3,70%

Platform waarop raadsleden het 
meest actief zijn

Twitter Instagram Facebook

LinkedIn YouTube Anders

Platform meest actief N % 

Twitter 90 33,00% 

Instagram 7 2,60% 

Facebook 157 57,50% 

LinkedIn 7 2,60% 

YouTube 2 0,70% 

Anders 10 3,70% 

Totaal 273 100 

Vooral verantwoordelijk N % 

Ikzelf 221 80,70% 

Ondersteunend personeel 20 7,30% 

Een sociale media-adviseur 11 4,00% 

Anders 22 8,00% 

Total 274 100 

80,70%

7,30%

4,00% 8,00%

Wie is er (vooral) verantwoordelijk 
voor het plaatsen op uw openbare 

sociale media account(s) en beheert de 
opmerkingen en berichten die u 

ontvangt?

Ikzelf

Ondersteunend personeel

Een sociale media-adviseur

Anders



103 
 
 

Online haat op sociale media 
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Geen van bovenstaande

Negatieve opmerkingen over uw werk als gemeenteraadslid

Negatieve opmerkingen over uw capaciteiten als gemeenteraadslid

Scheldwoorden of vulgaire opmerkingen

Beledigingen richting u als persoon met vermelding van uw geslacht, ras,
seksuele geaardheid of ander kenmerken van uw identiteit

Bedreigingen richting u als persoon

Bedreigingen richting uw familie of privéleven

Aanvallen gericht op een groep waartoe u behoort

Opmerkingen die als ongepast worden beschouwd

198

22

16

5

51

0 50 100 150 200 250

Nee

Ja, via de telefoon

Ja, via de post

Ja, aan de deur

Ja, in persoonlijk contact

Heeft ook offline haat ontvangen
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De verzender blokkeren

De verzender rapporteren

Op de verzender reageren

Met de verzender in discussie gaan

Het bericht rapporteren

Het bericht openbaar delen met uw volgers

Aangifte doen

Anders

Niet van toepassing

Welke actie onderneemt u gewoonlijk om te reageren op ongepaste inhoud 
wanneer u deze op sociale media ontvangt? (meerdere antwoorden mogelijk)

39

62

82
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41

38
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Ik wil voorkomen dat ik de opmerking in mijn feed of berichten

Ik wil beleefdheid onder mijn volgers aanmoedigen

Ik wil de verzender ontmoedigen om door te gaan met het

Ik wil mezelf beschermen tegen psychische schade

Ik wil mezelf beschermen tegen een mogelijk fysieke dreiging

Ik wil mijn familie of omgeving beschermen tegen deze berichten

Ik wil de aandacht vestigen op het problematische gedrag van de verzender

Anders

Reden om deze actie te ondernemen
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Zorgen om slachtoffer te worden N % 

Niet van toepassing 12 4,50% 
Helemaal geen zorgen 74 27,50% 
Nauwelijks zorgen 121 45,00% 
Enigszins zorgen 53 19,70% 
Grote zorgen 5 1,90% 
Zeer grote zorgen 4 1,50% 

Totaal 269 100 
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Niet van
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Helemaal geen
zorgen

Nauwelijks zorgen Enigszins zorgen Grote zorgen Zeer grote zorgen

In hoeverre maakt u zich zorgen om slachtoffer te worden van 
online haat op sociale media?
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Afhankelijke variabelen, verdeling 
 

 

Zeer onwaarschijnlijk; 
2,70%

Onwaarschijnlijk; 
1,10%

Neutraal; 
11,10%

Waarschijnlijk; 
27,90%Zeer waarschijnlijk; 

57,30%

Hoe waarschijnlijk is het dat u 
sociale media blijft gebruiken?

Zeer 
afgenomen; 

5,90%

Enigszins 
afgenomen; 

28,30%

Niet toegenomen 
en niet afgenomen; 

33,50%

Enigszins 
toegenomen; 

23,20%

Zeer 
toegenomen; 

9,10%

Werkplezier sinds de start van 
periode als gemeenteraadslid

Niet van 
toepassing; 

16,70%

Helemaal 
geen 

invloed; 
30,80%

Nauwelijks 
invloed; 
27,80%

Enigszins 
invloed; 
18,20%

Grote 
invloed; 
3,70%

Zeer grote 
invloed; 
2,70%

In hoeverre heeft online haat op 
sociale media invloed op uw 

werkplezier als gemeenteraadslid?

Niet van 
toepassing; 

18,70%

Helemaal 
geen 

invloed; 
55,20%

Nauwelijks 
invloed; 
17,00%

Enigszins 
invloed; 
7,40%

Grote 
invloed; 
1,20%

Zeer grote 
invloed; 
0,50%

In hoeverre heeft online haat op 
sociale media invloed gehad op uw 

keuze om zich al dan niet te 
kandideren voor een volgende termijn 

als gemeenteraadslid?
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Niet van 
toepassing; 

16,40%

Helemaal 
geen 

invloed; 
16,00%

Nauwelijks 
invloed; 
26,70%

Enigszins 
invloed; 
28,20%

Grote 
invloed; 
7,30%

Zeer grote 
invloed; 
5,30%

In hoeverre heeft online haat invloed 
op de manier waarop u zich uit op 

sociale media?

Niet van 
toepassing; 

17,20%

Helemaal 
geen 

invloed; 
26,70%

Nauwelijks 
invloed; 
34,70%

Enigszins 
invloed; 
13,00%

Grote 
invloed; 
4,60%

Zeer grote 
invloed; 
3,80%

In hoeverre heeft online haat invloed 
op uw keuze om al dan niet actief te 

blijven op sociale media?

Niet van 
toepassing

; 15,40%

Helemaal 
geen 

invloed; 
64,50%

Nauwelijks 
invloed; 
17,60%

Enigszins 
invloed; 
2,20%

Grote 
invloed; 
0,20%

In hoeverre heeft online haat op 
sociale media invloed gehad op uw 

standpunten binnen uw huidige 
portefeuille(s)?

Nee, nooit; 
96,80%

Ja, één 
keer; 1,20%

Ja, een 
enkele keer; 

0,50%
Weet ik niet; 

1,50%

Heeft u tijdens uw periode als 
gemeenteraadslid wel eens een 

standpunt aangepast onder invloed van 
online haat op sociale media?



108 
 
 

Histogram Werkplezierschaal 
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