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Voorwoord 

 

In het tweede jaar van mijn HBO-opleiding Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht heb 

ik een belangrijke keuze gemaakt door toelating te doen voor een master aan de Utrechtse School voor 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat ik was toegelaten, 

heb ik mijn volledige studieprogramma omgegooid. Hierdoor volgde ik een ander studieprogramma dan 

de reguliere studenten en ben ik vervroegd afgestudeerd. Wat vervolgens nog tussen mij en mijn HBO-

diploma stond was het volgen van een pre-master. Een hele andere wereld dan het HBO: verdiepen, 

analyseren, uitpluizen, discussiëren. Een hele omschakeling die mij achteraf erg goed is bevallen.  

 

Met enigszins het gevoel van een vreemde eend in de bijt, maar vol motivatie en goede moed, begon ik 

als enige HBO-student aan de master Communicatie, beleid en management. Dat ik mijn 

afstudeerscriptie wilde schrijven rondom het onderwerp social media stond wat mij betreft vast. Tijdens 

mijn HBO-opleiding heb ik een grote interesse ontwikkeld voor dit onderwerp, mede door het schrijven 

van mijn bachelorscriptie over de inzet van social media door de business to business industrie. Ik was 

dan ook erg blij om te horen dat Eugène Loos mijn begeleider was. Vanaf het eerste moment is hij erg 

betrokken geweest bij het schrijven van mijn scriptie. Zijn feedback en onze gesprekken heb ik altijd erg 

gewaardeerd. 

 

De mogelijkheid om een master te volgen heb ik mede te danken aan mijn ouders. Vanaf jongs af aan 

hebben zij mij gestimuleerd om mijn ogen op te houden en om verder te kijken. Daarnaast hebben zij 

mij altijd gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen en me op emotioneel, financieel en intellectueel 

gebied gesteund. Daarvoor ben ik ze meer dan dankbaar. Mijn vader wil ik in het bijzonder bedanken 

voor de gesprekken die we hebben gevoerd, vaak onder het genot van een zelfgemaakte soep, over de 

vorderingen rondom mijn scriptie. Tijdens het schrijven van mijn scriptie is hij een soort tweede lezer en 

mentor geweest. 

 

Het afgelopen jaar is voor mij in een sneltreinvaart voorbij gegaan. Ik heb daarbij met veel genoegen 

deel uitgemaakt van het leven op de Universiteit en op verschillende gebieden geleerd. Mijn 

masterscriptie heb ik dan ook met plezier geschreven. Ik hoop dat u het ook met veel plezier leest.   

 

Quirine Kroezen 

Utrecht, juni 2011 
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Samenvatting 
 

Om erachter te komen wat de karakteristieken van social media zijn en wat maakt dat social media zich 

onderscheiden van andere media, ben ik een zoektocht gestart naar de geschiedenis van het internet, 

de betekenis van begrippen rondom social media en de trends en ontwikkelingen die zich hieromtrent 

hebben afgespeeld. Deze zoektocht heb ik uitgevoerd aan de hand van een tweedelig literatuurreview 

en een empirisch onderzoek naar de inzet van social media voor veilig ondernemen in de gemeente 

Utrecht. De literatuurreview had enerzijds betrekking op de karakteristieken van social media. Er heeft 

een technologische ontwikkeling plaatsgevonden die heeft geleid tot het ontstaan van social media, 

waarbij termen als User Generated Content en web 2.0 dominant zijn. Vanuit dit gegeven kan er een 

vijftal karakteristieken geformuleerd worden, namelijk interactie, participatie, openheid, netwerken en 

delen. Deze karakteristieken zijn onderscheidend voor social media ten opzichte van traditionele media. 

In de interviews kwamen een aantal van deze karakteristieken naar voren. De geïnterviewden zien de 

kenmerken snelheid, en daarmee participatie, interactie, netwerken en openheid als onderscheidend. 

Daarnaast wordt het hebben van een identiteit genoemd, als voorwaarde om met social media aan de 

slag te gaan. In onderstaand figuur zijn links de vijf door mij geformuleerde karakteristieken te zien, 

waarvan er vier door de geïnterviewden genoemd worden. In het figuur zijn deze vier in groen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur I Karakteristieken van social media 

  

Anderzijds had de literatuurreview betrekking op de inzet van social media door de publieke sector. 

Daarbij stond het formuleren van kansen en bedreigingen centraal. In de publieke sector is er steeds 

meer belangstelling voor de inzet van social media, voor bijvoorbeeld interne communicatie of contact 

met burgers en ondernemers. Om een beeld te schetsen van de manier waarop social media ingezet 

kunnen worden, is een plaatsbepaling van overheidscommunicatie van belang. In de geschiedenis van 

overheidscommunicatie is transparantie en het directe contact met de maatschappij steeds meer 

centraal gaan staan. Voor de inzet van social media in de publieke sector is een vijftal kansen te 

formuleren, die onder meer voortkomen uit de karakteristieken van social media. Deze kansen zijn 
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democratische participatie, co-creatie, transparantie, netwerken en delen. Een drietal van deze kansen 

sluit aan op de karakteristieken van social media. Het delen van informatie en het onderhouden van 

netwerken via social media zijn twee belangrijke kansen voor deze sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur II Kansen social media in de publieke sector 

 

In bovenstaand figuur zijn de kansen voor social media in de publieke sector te zien. In de interviews 

noemen de ondernemers en de betrokkenen rondom het KVO drie van de vijf kansen, die in het figuur in 

groen te zien zijn. De overige twee kansen, democratische participatie en co-creatie, zijn in de ogen van 

de geïnterviewden waarschijnlijk een stap te ver. Naast deze kansen is er ook een drietal bedreigingen 

te formuleren. In de eerste plaats is dat de vervaging van grenzen tussen producent en consument van 

online informatie. De openheid van informatie is daarnaast ook een punt van bedreiging. Ten slotte 

wordt het verlies van controle op de burgers en ambtenaren genoemd. 

 

In de literatuurreview hebben een aantal kernpublicaties een belangrijke rol gespeeld. De publicaties 

Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues van Constantinides & Fountain (2007) en Users 

of the world, unite! The challenges and opportunities of social media van Kaplan & Haenlein (2009) 

hebben bijgedragen aan het onderzoek naar de karakteristieken van social media. De rapporten 

Ambtenaar 2.0 van Van Berlo (2008) en Society 3.0 van Van den Hoff hebben een grote bijdrage 

geleverd aan het onderzoek naar de inzet van social media voor de publieke sector. 

 

Om een beeld te krijgen van hoe social media in de praktijk ingezet kan worden door een 

overheidsinstantie, heb ik empirisch onderzoek uitgevoerd bij de afdeling Economische Zaken (EZ) van 

de gemeente Utrecht. De afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht is geïnteresseerd in de 

manier waarop ze rondom veilig ondernemen gebruik kan maken van social media. Veilig ondernemen is 

een van de speerpunten waar de afdeling EZ zich mee bezig houdt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) is daar een belangrijk onderdeel van. In samenwerking met verschillende publieke en private 
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partijen wordt er gewerkt aan een veilig omgeving.  

 

Uit de interviews met de ondernemers en een aantal betrokkenen rondom het KVO is gebleken dat alle 

geïnterviewden gebruik maken van social media. De manier waarop ze gebruik maken van de media en 

de activiteit verschilt echter nogal per ondernemer.  De mogelijkheden voor de inzet van social media 

door de afdeling EZ op het gebied van veilig ondernemen zijn in mijn ogen drieledig. In de eerste plaats 

is dat het verspreiden van de werkzaamheden rondom veilig ondernemen. Aan de hand van het 

plaatsen van informatie en berichten op social media websites kan de afdeling EZ haar werkzaamheden 

rondom veilig ondernemen naar buiten brengen. Het gaat daarbij om het delen van informatie, wat in 

mijn ogen de beste eerste stap is. De tweede mogelijkheid is het gevoel van veiligheid vergroten door 

bijvoorbeeld informatie te publiceren en vragen te stellen met betrekking tot onveilige situaties, zodat 

de betrokkenen weten waar aan gewerkt dient te worden. Dit hangt grotendeels samen met het 

communiceren van de werkzaamheden: als de burgers en ondernemers weten dat er aan zaken gewerkt 

wordt rondom veiligheid wordt het gevoel van veiligheid via social media vergroot. Ten derde is het 

creëren van draagvlak een mogelijkheid. De laatste twee kansen vragen tweerichtingsverkeer van de 

gemeente en ondernemers: het gaat dan niet langer om het publiceren van informatie vanuit de 

gemeente, maar om interactie tussen beide partijen. Volgens de medewerkers en ondernemers zijn de 

laatste twee kansen dan ook meer toekomstmuziek.  

 

Bij het inzetten van social media door de afdeling EZ van de gemeente Utrecht is het van belang dat er 

een nota opgesteld wordt rondom de inzet van social media door de ambtenaren van de afdeling EZ, 

zodat zij weten wat ze kunnen, mogen en moeten op dit gebied.  
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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe mijn onderzoek naar de inzet van social media in de publieke 

sector eruit ziet, wat de aanleiding van het onderzoek is en op welke manier ik het onderzoek heb 

uitgevoerd. De aanleiding beschrijf ik in paragraaf 1.1, waarna ik in paragraaf 1.2 verder zal gaan met de 

relevantie van mijn onderzoek. In paragraaf 1.3 beschrijf ik de drie onderdelen van mijn onderzoek en 

de bijbehorende onderzoeksvragen. Paragraaf 1.4 betreft de leeswijzer van mijn scriptie.  

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

 

De website van een organisatie is allang niet meer de nummer één plek om informatie te vinden. Sinds 

de komst van internet, Google, web 2.0 en social media, is er een hoop veranderd. Niet alleen in de 

private sector hebben zich veranderingen voorgedaan. Ook voor overheden is er een hoop veranderd. 

Ervaringen met overheden, landelijk, provinciaal of gemeentelijk, worden gedeeld via Twitter. Burgers 

spreken er met elkaar over beleid. Daarnaast zijn ook politici actief op Twitter. Niet alleen Tweede 

Kamerleden schrijven verschillende berichten ‘live’ vanuit de Kamer, waardoor de burgers direct en 

makkelijk op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws, maar ook ambtenaren van de 

gemeente Utrecht zijn actief op dit medium. De snelle opkomst van social media vraagt om een 

overwogen plaatsbepaling van de deelnemers. 

 

Social media kunnen door een gemeente op verschillende manieren ingezet worden. Ze zijn niet alleen 

een laagdrempelige manier om in contact te komen met burgers, maar ook een manier om op zoek te 

gaan naar medewerkers, om burgers te vragen om feedback en om samen te spreken over de toekomst. 

Er is een veel informatie te vinden. Overheden krijgen makkelijk feedback en kritiek, maar ook 

complimenten, over bijvoorbeeld beleid. Wanneer je een social media website, zoals bijvoorbeeld 

Twitter, opent tijdens een debat stromen de reacties binnen. Dit heeft er mijns inziens voor gezorgd dat 

steeds meer gemeentes in Nederland beseffen dat social media een steeds belangrijkere rol gaat spelen 

in de publieke sector. Ook de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht heeft deze trend 

opgemerkt en is op zoek gegaan naar een manier waarop ze met social media aan de slag kunnen gaan. 

De trends die er in mijn ogen toe hebben geleid dat social media belangrijke media zijn geworden zal ik 

in paragraaf 3.4.1 bespreken. 

 

1.2 Relevantie en doel van het onderzoek 

 

Met dit onderzoek wordt geprobeerd inzicht te geven in wat social media zijn en hoe ze ingezet kunnen 

worden in de publieke sector. Er is veel geschreven over het onderwerp social media, bijvoorbeeld hoe 

social media ingezet kunnen worden om klanten te genereren of meer producten te verkopen. Hoe 

social media ingezet kunnen worden door de publieke sector is echter een vrij nieuw onderzoeksgebied. 

Dit explorerend onderzoek kan als basis dienen voor verder onderzoek op dit gebied. Er wordt daarbij 

specifiek gekeken naar de inzet van deze media door de afdeling Economische zaken van de gemeente 

Utrecht. 
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In eerste instantie is de keuze voor dit onderwerp een persoonlijke keuze. Ik heb een grote interesse en 

passie voor social media. Voornamelijk de manier waarop ze zich op een ontzettend snelle manier 

hebben ontwikkeld tot een van de belangrijkste communicatievormen van deze tijd spreekt mij aan. Het 

spanningsveld waarin overheden zich bevinden vind ik een interessante kwestie. Aan de ene kant zijn ze 

geneigd en verplicht om veel informatie geheim te houden, terwijl ze aan de andere kant ook verplicht 

zijn om informatie te delen. Als ze ervoor kiezen om dit niet te doen, en de informatie komt op een 

andere manier naar buiten, kan een gemeente bijvoorbeeld haar geloofwaardigheid verliezen. 

 

Maatschappelijk is de vraagstelling van dit onderzoek ook van waarde. Er wordt immers veel 

geïnvesteerd aan informatisering doeleinden binnen het openbaar bestuur. Het efficiënt inzetten van 

financiën door middel van social media is wat mij betreft van belang. Tenslotte is er weinig 

(wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar social media binnen het publieke domein en social media an 

sich. Het lijkt mij erg interessant om hieraan bij te dragen. 

 

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in het fenomeen social media en de betekenis hiervan in 

de publieke sector. Aan de hand van literatuuronderzoek wil ik helder krijgen wat de geschiedenis van 

social media is, wat kernbegrippen zijn rondom social media, wat deze begrippen inhouden en hoe de 

publieke sector social media kunnen inzetten. Aan de hand van interviews doe ik uiteindelijk uitspraak 

over de inzet van social media voor de casus Veilig Ondernemen van de gemeente Utrecht, met als doen 

een eerste aanzet creëren waarmee de afdeling Economische Zaken aan de slag kan gaan. 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

 

Het onderzoek dat ik uit heb gevoerd bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste betreft het een 

literatuurstudie naar social media. Daarnaast ga ik in de literatuur op zoek naar kansen en bedreigingen 

voor de inzet van social media door de publieke sector. Ten slotte ga ik de bevindingen uit de literatuur 

toepassen op een casus bij de gemeente Utrecht. De eerste twee onderdelen van mijn onderzoek wil ik 

beantwoorden door middel van een literatuurreview. Deze onderdelen worden behandeld in hoofdstuk 

4. Het derde deel van mijn onderzoek wil ik beantwoorden aan de hand van explorerend kwalitatief 

onderzoek. Dit onderdeel komt in hoofdstuk 5 aan bod.  

 

In mijn scriptie staan de volgende onderzoeksvragen centraal. 
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1a. Hoe ziet de geschiedenis van social media eruit? 

1b. Wat zijn kernbegrippen omtrent social media? 

1c. Welke vormen van social media zijn er te onderscheiden? 

1d. Wat zijn de karakteristieken van social media? 

 

2a. Hoe kunnen social media worden ingezet in het publieke domein door    

  overheidsinstanties? 

2b.  Welke kernbegrippen spelen hier een rol bij? 

2c. Hoe worden social media ingezet door overheidsinstanties? 

 

3a. Welke kansen en bedreigingen zijn verbonden aan de inzet van social media in de 

   publieke sector verbonden volgens de medewerkers? 

3b. Wat wordt de bijdrage van de medewerkers en de ondernemers aan de inzet van 

 social media voor het onderwerp Veilig Ondernemen, volgens de  

 medewerkers en de ondernemers ? 

3c.  Welke kernbegrippen spelen een rol in dit verband, volgens de medewerkers en  de 

ondernemers? 

3d. Op welke manier kunnen social media bijdragen aan het realiseren van de  

 doelstellingen rondom Veilig Ondernemen binnen de gemeente Utrecht? 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 beschrijf ik de methodologische verantwoording van mijn onderzoek en mijn 

positionering als onderzoeker. Daarna ga ik in hoofdstuk 3 verder met de karakteristieken van social 

media. Zoals ik al eerder heb genoemd bestaat mijn onderzoek uit drie delen: in de eerste plaats een 

literatuuronderzoek naar social media, daarnaast een literatuuronderzoek naar social media in de 

publieke sector en ten slotte empirisch onderzoek naar de inzet van social media door de gemeente 

Utrecht. In mijn scriptie is deze indeling ook terug te vinden. Hoofdstuk 3 bestaat uit de literatuurreview 

naar social media, waarin ik eerst het ontstaan van het internet en de ontwikkeling van web 1.0 naar 

web 2.0 zal bespreken in paragraaf 3.1 Vervolgens behandel ik in paragraaf 3.2 een aantal begrippen 

rondom social media. In paragraaf 3.3 noem ik verschillende categorieën en vormen van social media. 

Paragraaf 3.4 gaat over een verschillende zaken die mijns inziens invloed hebben op de groei en het 

succes van social media. Ik sluit hoofdstuk 3 af met de karakteristieken van social media.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over de inzet van social media in de publieke sector. Eerst zal ik kort de geschiedenis 

van overheidscommunicatie beschrijven, om een beeld te schetsen van de manier waarop overheden in 

het verleden met burgers communiceerden. Vervolgens worden er in paragraaf 4.2 kansen en 

bedreigingen op het gebied van social media in het publieke domein. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
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met een aantal voorbeelden van de inzet van social media door gemeentes en andere overheden in 

paragraaf 4.3. 

 

In hoofdstuk 5 wordt in de eerste plaats de inzet van social media door de gemeente Utrecht 

omschreven in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 wordt er een beeld geschetst van de afdeling 

Economische Zaken van de gemeente Utrecht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een omschrijving 

van veilig ondernemen door de gemeente Utrecht in paragraaf 5.3. 

 

Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de casus rondom de inzet van social media voor veilig ondernemen 

door de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht. In de eerste paragraaf worden de 

onderzoeksresultaten besproken van de gesprekken met de medewerkers van de gemeente Utrecht. In 

paragraaf 6.2 komen de resultaten van de interviews met de ondernemers en betrokkenen rondom 

veilig ondernemen aan bod, met onder andere het gebruik van social media door ondernemers en de 

doelstellingen rondom veilig ondernemen en social media. Paragraaf 6.3 bevat de conclusies uit de 

interviews en in paragraaf 6.4 worden aanbevelingen omschreven voor de afdeling EZ. Het hoofdstuk 

wordt met een vergelijking van de theorie en empirie afgesloten met paragraaf 6.5.  

 

In hoofdstuk 7 worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van conclusies met 

betrekking tot de karakteristieken van social media, de inzet van social media in de publieke sector en 

de casus rondom veilig ondernemen.  

 

Hoofdstuk 8 omvat tenslotte de discussie. 
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2. Methodologische verantwoording en 

 onderzoekspositionering 
 

Dit hoofdstuk bestaat uit de methodologische verantwoording enerzijds en de onderzoekspositionering 

anderzijds. In paragraaf 2.1 beschrijf ik de manier waarop ik mijn onderzoek heb uitgevoerd, een aantal 

kernpublicaties die daarbij centraal stonden en de keueze voor de personen die ik heb geïnterviewd. In 

paragraaf 2.2 komt mijn positie als onderzoeker aan bod. Mijns inziens is het van belang dat dit 

behandeld wordt aangezien de positionering als bril gezien kan worden voor de manier waarop een 

onderzoek wordt uitgevoerd 

 

2.1 Methoden 

 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en 

empirisch onderzoek. De eerste twee vragen heb ik beantwoord aan de hand van een literatuurreview. 

Aan de hand van literatuur ben ik op zoek gegaan naar wat de karakteristieken van social media zijn en 

wat social media betekenen voor de publieke sector. Omdat social media een onderwerp is dat vrij 

nieuw is en waar nog relatief weinig onderzoek naar is gedaan, heb ik me niet alleen gericht op 

Nederlandse literatuur. In mijn onderzoek staat een aantal kernpublicaties centraal. 

 

 

Bertot, J & Jaeger, P & Munson, S & Glaisyer, T (2010). Social media technology and government 

transparency, Published by the IEEE Computer Society 

 

boyd, D & Ellison, N. (2008). Social network sites: Definiton, History and Scholarschip, Journal of 

Computer-Mediated Communication 

 

Bradley, P (2010). Be where the conversations are: The critical importance of social media, 

Business Information Review 

 

Constantinides, E & Fountain, S. (2007). Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues, 

Palgrave Journals 

 

Kaplan, A. & Haenlein, M. (2009). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

social media, Business Horizons 

 

Van Berlo, D. (2008). Ambtenaar 2.0: Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 

2.0, Programma Ambtenaar 2.0 

 

Van den Hoff, R. (2011). Society 3.0, Stichting Society 3.0 
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Naast een literatuurreview heb ik ook empirisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve 

interviews. Bij kwalitatieve onderzoeken staat de beleving van het onderzochte centraal, waarbij de 

onderzoeker zich kan aanpassen aan de omstandigheden tijdens het onderzoek. Voorafgaand aan het 

afnemen van interviews met ondernemers heb ik explorerende gesprekken gevoerd met medewerkers 

van de afdeling Economische Zaken (EZ) van de gemeente Utrecht. Met deze gesprekken heb ik getracht 

inzicht te krijgen in het huidige gebruik van social media en de richting die de medewerkers met de 

afdeling op willen gaan op het gebied van social media. De informatie uit de gesprekken met de 

medewerkers van EZ heeft daarnaast gediend als leidraad voor de interviews met de ondernemers.  

Binnen de gemeente Utrecht heb ik een verkennend gesprek gehouden met een 

communicatiemedewerker van het communicatieadviesbureau van de gemeente Utrecht, die mede 

verantwoordelijk is voor het social media beleid. Op deze manier heb ik inzicht gekregen in de manier 

waarop er om wordt gegaan met social media vanuit communicatieoogpunt. 

 

De half gestructureerde interviews heb ik afgenomen met ondernemers uit Utrecht die betrokken zijn 

bij Veilig Ondernemen. In de interviews heb ik getracht zowel ruimte te laten voor eigen inbreng van de 

respondent als van mijzelf. Ik heb ervoor gekozen om in totaal acht ondernemers te interviewen die 

werkzaam zijn in de gemeente Utrecht. Bij vier van deze ondernemers was het bij de gemeente bekend 

dat zij gebruik maken van social media op zakelijk gebied, bijvoorbeeld via Twitter of LinkedIn. De 

overige vier ondernemers maken geen gebruik van social media op zakelijk gebied. De combinatie van 

de beleving van beide groepen op het gebied van social media maakt dat in mijn ogen beide kanten 

belicht worden: gebruikers en niet gebruikers van social media hebben andere gedachten die op deze 

manier aan het licht komen. 

 

Bij dit type onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een topiclijst, die ik heb samengesteld aan de hand 

van de gesprekken met de medewerkers van EZ en de literatuur. De topics zijn globaal onder te verdelen 

in drie categorieën die ik hieronder zal bespreken. Ten eerste heb ik met de ondernemers gesproken 

over de communicatie met de gemeente Utrecht. Daarbij stond de huidige manier van communiceren 

en de tevredenheid over de communicatie centraal. Ook de vragen hoe de ondernemers zoeken naar 

informatie omtrent veiligheid en veilig ondernemen en wat ze weten over de werkzaamheden van de 

gemeente m.b.t. veiligheid kwamen in dit verband aan bod. Uit de gesprekken met de medewerkers van 

de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht, die ik voorafgaand aan de interviews met de 

ondernemers heb gevoerd, heb ik begrepen dat de communicatie voornamelijk kort en krachtig verloopt 

via e-mail of telefoon. In de ogen van de medewerkers is de communicatievorm echter afhankelijk van 

de voorkeur van de ondernemers, waardoor ik benieuwd was naar de voorkeur, de reden voor de keuze 

van de communicatievorm en de tevredenheid over de communicatie. 

 

Daarnaast is in de interviews het onderwerp social media aan bod gekomen. Maken de ondernemers 

gebruik van social media? Welke, met welk doel en waarom deze? Gebruiken ze social media alleen 

privé of ook zakelijk? Welke rol gaat social media spelen in de werkzaamheden van de ondernemer? 

Deze vragen waren in mijn ogen een introductie op het onderwerp social media en de gemeente 

Utrecht. Vindt er communicatie met de gemeente plaats via social media? Wat voor communicatie? In 

samenspraak met de medewerkers die binnen de gemeente Utrecht verantwoordelijk zijn voor Veilig 
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Ondernemen heb ik een aantal kansen geformuleerd op het gebied van social media.  

 

 

- Creëren van draagvlak bij de achterban 

- Gevoel van veiligheid vergroten 

- Het positioneren van de werkzaamheden van de afdeling EZ rondom Veilig   

  Ondernemen 

 

 

In de interviews heb ik deze doelen en kansen met de ondernemers besproken. Herkennen ze deze 

doelen? Denken de ondernemers dat deze doelen via social media gerealiseerd kunnen worden? Zo ja, 

waarom? En hoe? Zo nee, waarom niet? En hoe dan wel? 

 

Ten slotte heb ik in de interviews een link gelegd met de literatuur. In mijn literatuurreview heb ik een 

vijftal karakteristieken van social media geformuleerd, die ik graag aan de ondernemers wilde 

voorleggen om erachter te komen hoe social media in hun ogen onderscheidend zijn ten opzichte van 

andere media. Ook heb ik in het kader van mijn literatuurreview met de ondernemers gesproken over 

de kansen voor social media in de publieke sector. Zien de ondernemers verschil tussen de 

communicatie met publieke- en private organisaties? Wat zijn volgens hen de kansen en bedreigingen 

voor de inzet van social media in de publieke sector? En de voordelen en nadelen? Daarnaast heb ik hen 

de door mij geformuleerde kansen uit de literatuurreview voorgelegd om te achterhalen hoe zij hier 

tegenover staan. 

 

2.2 Positionering als onderzoeker 

 

De positie van een onderzoeker heeft gevolgen voor de manieren waarop het onderzoek uitgevoerd en 

geanalyseerd wordt. Om die reden is het van belang om een onderzoekspositie in te nemen, die 

gebruikt wordt als bril om naar het onderzoek te kijken. Aan de hand van de theorie van Burrel & 

Morgan (1979) en de theorie van Deetz (2000), die ik beide zal bespreken, zal ik aan het einde van deze 

paragraaf mijn positionering als onderzoeker behandelen. 

 

Deetz heeft een model ontwikkeld dat verschillende onderzoeksdiscoursen onderscheidt. Dit model 

onderscheidt niet vier strikt gescheiden onderzoeksbenaderingen zoals Burrell & Morgan, maar tracht 

de verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen (Deetz,2002, p. 127-131). De scheiding tussen 

objectief en subjectief is volgens Deetz niet zo strikt: sociaal onderzoek kan zowel de objectieve als de 

subjectieve dimensie bevatten. Deetz maakt onderscheid tussen dimensies op basis van 

betekenisgeving: local en emergent tegenover elite en a priori en consensus tegenover dissensus. De 

eerste dimensie richt zich op het ontstaan van concepten. Volgens Deetz staan in deze benadering 

concepten niet vast, maar veranderen ze gedurende het onderzoek door de verzamelde data. De 

tweede benadering van Deetz gaat wel uit van vaststaande concepten, de theorie is de waarheid en 

dient als uitgangspunt voor het onderzoek. De concepten worden op respondenten getoetst. 



 
15 

 

Aan de hand van deze twee dimensies heeft Deetz vier discoursen opgesteld. Onder een discours wordt 

in dit geval een dominante benadering verstaan. De vier discoursen van Deetz zijn Dialogic Studies, 

Critical Studies, Interpretive Studies en Normative Studies. 

Figuur 1.1  Vier discoursen van Deetz (2000) 

 

Om bovenstaand schema te verhelderen, zal ik de vier benaderingen van Deetz toelichten. Het 

normatieve discours van Deetz is ontstaan vanuit de bètawetenschappen, waarin gezocht wordt naar 

formules die algemeen geldend zijn, en wordt gezien als het moderne, progressieve discours. Binnen dit 

discours worden a priori concepten getoetst om op zoek te gaan naar de werkelijkheid. De focus ligt 

daarbij op consensus door validiteit als centraal belang te zien. Daarnaast onderscheidt Deetz het 

interpretatieve discours, wat gezien wordt als het traditionele discours. De organisatie staat binnen dit 

discours centraal,  die als sociale plek voor mensen gezien wordt. Binnen dit discours richten de 

onderzoekers zich op het begrijpen van mensen binnen een bepaalde context. Ten derde noemt Deetz 

het kritische discours. Organisaties worden binnen dit discours gezien als politieke omgevingen waarin 

strijd en dominantie centraal staan. Onderzoekers zien mensen als sociaalhistorische creaties. Ten slotte 

bestaat het dialogische discours. De nadruk ligt bij dit discours op de natuur van mensen, met taal als 

belangrijkste onderscheiding. Fragmentatie staat centraal, maar niet bepaald door een elite maar door 

conflicten en verschillen in betekenisgeving bloot te leggen om verandering te bevorderen. 

 

Naast de theorie van Deetz wil ik ook de theorie over de onderzoekspositionering van Burrell & Morgan 

aanhalen. Burrell & Morgan hebben een matrix opgesteld aan de hand van vier debatten in de 

sociologie, namelijk: Is gegeven werkelijkheid of een product van de geest?; Moet men iets ervaren om 

het te begrijpen?; Hebben mensen 'vrije wil', of zijn ze bepaald door hun omgeving?; Is het begrijpen 

best verwezenlijkt door de wetenschappelijke methode of via directe ervaring?. Aan de hand van deze 

vraagstellingen, hebben de auteurs twee fundamentele kwesties samengesteld die de assen vormen van 

een 2x2 matrix. Aan de ene kant staan de sociale theorieën die de nadruk leggen op regulering en 

stabiliteit versus de nadruk op een radicale verandering centraal. Aan de andere kant staan de 

subjectieve (individualistische) theorieën versus objectieve (structurele) theorieën (Burrell & Morgan, 
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1979, p. 1). 

 

De vier paradigma’s in de kwadranten van de matrix zijn de volgende. Ten eerste noemen de auteurs 

het Functionalist Paradigm (objective-regulation). Dit is het eerste paradigma om een organisatie te 

bestuderen, aan de hand van rationele ideeën. Het veronderstelt een rationeel menselijk handelen en is 

van mening dat men gedrag kan begrijpen door middel van hypothesetoetsing. Daarnaast 

onderscheiden Burrell & Morgan de Interpretive Paradigm (subjective-regulation). Dit paradigma 

probeert de stabiliteit van het gedrag vanuit het oogpunt van het individu te verklaren. Onderzoekers in 

dit paradigma proberen lopende processen te observeren, om het individuele gedrag en de spirituele 

aard van de wereld beter te begrijpen. Ten derde wordt het Radical Humanist Paradigm (subjective-

radical change) genoemd. Theoretici in dit paradigma zijn voornamelijk bezig met het vrijgeven van de 

sociale beperkingen die het menselijk potentieel beperken. Zij zien de huidige dominante ideologieën als 

het scheiden van mensen uit hun"ware zelf".  Onderzoekers gebruiken dit paradigma om hun wens voor 

revolutionaire verandering te rechtvaardigen. Ten slotte wordt het Radical Structuralist Paradigm 

(objective-radical change) onderscheiden. Op basis van dit paradigma, zien onderzoekers structurele 

conflicten in de samenleving die constant veranderen door politieke en economische crises te genereren 

(Burrell & Morgan, 1979, p. 1). De matrix waarin deze assen samenkomen ziet er als volgt uit.  

 
Figuur 1.2 De vier paradigma’s van Burrel& Morgan (1979) 
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Mijn onderzoek valt in mijn ogen onder het interpretatieve discours van Burrell & Morgan. Deetz noemt 

dit het interpretatieve paradigma. Binnen deze stroming gaat het om het begrijpen van mensen binnen 

een bepaalde context. Kennis is binnen deze benadering afkomstig van interpretatie van onze 

percepties. Het is daarbij van belang dat de onderzoeker zich kan verplaatsen in anderen en per context 

en persoon bepaald wat relevant is. Binnen dit discours richten de onderzoekers zich op het begrijpen 

van mensen binnen een bepaalde context. Dit betekent dat de onderzoeker gestuurd wordt door zijn 

eigen percepties en de interpretatie daarvan. In mijn onderzoek ga ik op zoek naar de betekenisgeving 

van social media voor veilig ondernemen door ondernemers en medewerkers van de gemeente Utrecht. 

Deze data interpreteer ik vervolgens op mijn eigen manier: vanuit mijn eigen referentiekader, gestuurd 

door eigen percepties en interpretaties ervan. Daarbij doe ik zoveel mogelijk recht aan de 

betekenisgeving die personen geven aan hun uitspraken.  
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3. Karakteristieken van social media 
 

Om erachter te komen wat de karakteristieken van social media zijn en wat maakt dat social media zich 

onderscheiden van andere media, ben ik in een zoektocht gestart in de literatuur naar de geschiedenis 

van het internet, de betekenis van begrippen rondom social media en de trends en ontwikkelingen die 

zich hieromtrent hebben afgespeeld. Daarbij zijn termen als User Generated Content en web 2.0 

dominant. Voordat deze begrippen gedefinieerd worden, komt in paragraaf 3.1 eerst de geschiedenis 

van het internet aan bod. In paragraaf 3.2 worden de begrippen User Generated Content, web 2.0 en 

social media uitgewerkt, waarna ik in 3.3 verder zal gaan met de verschillende vormen van social media. 

 

3.1 Van web 1.0 naar web 2.0 

 

Om de geschiedenis en de opkomst van het internet in beeld te brengen, wil ik enkele grote lijnen 

uitzetten. Immers: technologie heeft ons leven altijd ingrijpend veranderd. De komst van elektriciteit, de 

gloeilamp, radio, tv, telefoon, fax, computer, vliegtuig, auto, foto en film veranderden onze leefstijlen en 

onze dagindeling (Bakas, 2008, p. 66). In het rijtje van ingrijpende veranderingen mag het internet niet 

ontbreken. Het doel van het internet was in eerste instantie om informatie-uitwisseling te 

vergemakkelijken tussen militairen en wetenschappers. Als reactie op de lancering van Spoetnik, 

onbemande vluchten naar de ruimte georganiseerd door de Sovjet-Unie in 1957, werd binnen het 

Amerikaanse ministerie van defensie het Advanced Research Projects Agency (ARPA) opgericht. Een van 

de projecten van ARPA was het ontwikkelen van een veilige manier van communiceren tussen 

universitaire instellingen die voor ARPA aan het werk waren.  

 

Eind jaren ’80 werd het internet voor het grote publiek toegankelijk. De invloed van het internet was 

niet alleen revolutionair in de privé sfeer. Ook door het bedrijfsleven en door de overheid werd dit 

nieuwe medium omarmd. Vanaf de introductie was het mogelijk om informatie makkelijk op te zoeken 

via bijvoorbeeld zoekmachines en op een laagdrempelige manier in contact te komen met de 

buitenwereld. Het internet bood ten opzichte van traditionele media een aantal onderscheidende 

eigenschappen. Voornamelijk de snelheid en het bereik van het internet waren onderscheidend.  

 

Jager en Twisk (2001) noemen in hun boek Internetjournalistiek de volgende vijf eigenschappen van het 

internet. 

 

1. Internet is multimediaal. 

2. Hypertekst maakt archivering en dossiervorming mogelijk. 

3. Internet kent geen beperkingen in ruimte en tijd. 

4. Informatie kan gepersonaliseerd aangeboden worden. 

5. Internet is interactief. 

 

Ten opzichte van traditionele media zijn alle bovenstaande eigenschappen onderscheidend. Niet eerder 

was het mogelijk om op deze manier multimediale communicatie op een snelle manier in te zetten met 
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een groot bereik. De laatste eigenschap die Jager en Twisk noemen valt in mijn ogen te betwisten, 

wanneer er gekeken wordt naar de originele eigenschappen van het internet. Het wereldwijde web was 

namelijk niet vanaf het eerste moment interactief. Het internet kon in eerste instantie alleen gebruikt 

worden voor publicatie. Later werd interactie mogelijk door onder andere het achterlaten van 

commentaar bij berichten. Interactie is een eigenschap die eerder toegeschreven kan worden aan social 

media: waar het bij social media gaat om gebruik van het internet door meerdere mensen, is nu met 

name het interactieve aspect van het internet van belang. Jager en Twisk kunnen de interactiviteit dan 

wel als een eigenschap van het internet noemen, maar dat is niet altijd zo geweest. In paragraaf 1.5, die 

betrekking heeft op de karakteristieken van social media, ga ik hier verder op in. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Van web 1.0 naar web 2.0 (Pondres, 2008) 

 

Bovenstaand figuur geeft op een schematische wijze de overgang van web 1.0 naar web 2.0 weer. Web 

1.0 is het internet in zijn eerste vorm, waarbij het passieve gebruik en de publicatie van informatie 

centraal stonden. Het ging daarbij om het versturen van berichten en het uitwisselen van informatie. In 

tegenstelling tot web 2.0 was het onpersoonlijk en formeel. Web 2.0 laat een grote verandering zien op 

het gebied van interactie, conversatie en activiteit. In de volgende paragraaf zal ik hier verder op ingaan. 

 

3.2 Social media 

 

Alvorens te komen tot een voorgestelde definitie van social media, wil ik enkele auteurs langsgaan om 

te bekijken hoe over dit onderwerp gedacht en geschreven wordt. Er zijn namelijk een aantal termen 

rondom social media die door elkaar gebruikt worden. Er lijkt verwarring te zijn tussen managers en 

onderzoekers over zowel wat er precies moet worden opgenomen onder deze term als hoe social media 

afwijken van de schijnbaar-verwisselbare gerelateerde concepten van web 2.0 en user generated 

content (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 60). In paragraaf 1.2.1 zal ik de termen web 2.0, User Generated 

Content en Consumer Generated Media bespreken. Daarbij is het mijn inschatting dat die termen een 

belangrijke invulling van het begrip social media dekken. In pagraaf 1.2.2. ga ik verder met een 

voorgestelde definitie van social media. 
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3.2.1 Web 2.0 en User Generated Content 

 

De term web 2.0 is onlosmakelijk verbonden met social media. Sommigen associëren de term web 2.0 

vooral met online applicaties en de term social media met de sociale aspecten van web 2.0-

toepassingen (participatie, openheid, gesprek, gemeenschap, verbondenheid; SpannerWorks, 2007). 

Anderen zien web 2.0 meer als een trend op het gebied van internet. O’Neill, gezien als de eerste 

gebruiker van de term web 2.0, stelt dat web 2.0 een set van economische, sociale, en technologische 

trends, die samen de basis vormen van de volgende generatie van het internet – een meer volwassen, 

duidelijk medium dat wordt gekarakteriseerd door participatie door gebruikers, openheid en 

netwerkeffecten (O'Neill, geciteerd in Mergel, Schweik en Fountain 2009, p 3-4). 

 

Osimo, e-government specialist, zegt dat de term web 2.0 zowel verwijst naar een set van waarden 

(zoals bijvoorbeeld het belang van collectieve intelligentie en gebruikersparticipatie), als naar een reeks 

van toepassingen (bijvoorbeeld blogs, wikis, zoekmachines en RSS feeds), en een onderliggende 

technologische structuur (bijvoorbeeld XML, Flash en Ajax) (Osimo, D., 2008, p. 17). Kaplan en Haenlein 

(2009) maken het onderscheid tussen web 2.0 en social media: ze zien social media als een toepassing 

die voortbouwt op de ideologische en technologische grondslag van web 2.0., die creatie en uitwisseling 

van User Generated Content mogelijk maken (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 62). 

 

Web 2.0 is naar mijn idee een ontwikkeling op het gebied van internet. In eerste instantie was er louter 

een publicatiemogelijkheid op het wereldwijde web. De mogelijkheden van het internet waren vanaf het 

eerste moment al revolutionair, omdat via dit medium de hele wereld bereikbaar werd. Het wereldwijde 

web werd echter pas later interactief en zorgde ervoor dat de gebruiker niet langer alleen consument 

van informatie was, maar ook producent. De verandering van publicatie naar interactie, heet naar mijn 

idee web 2.0: de tweede fase in de ontwikkeling van het wereldwijde web. Het is de technologie die 

interactie op het web mogelijk maakt. De vraag daarbij is of de technologie ontstaan is vanuit het 

verlangen van de gebruikers of vanuit het oogpunt van technologische verbeteringen: push of pull. 

 

Naast web 2.0 wordt er gesproken over User Generated Content (UGC): door gebruikers gegenereerde 

inhoud op het web. Volgens Kaplan en Haenlein (2009) kan User Generated Content gezien worden als 

de manieren waarop mensen gebruik maken van social media. Web 2.0 staat in dat geval voor de 

ideologische en technologische basis. De term UGC, die een brede populariteit bereikte in 2005, wordt 

meestal toegepast om de verschillende vormen van media-inhoud te beschrijven die publiek 

beschikbaar zijn en gemaakt zijn door de eindgebruikers (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 61). De 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2007) heeft drie fundamentele eisen 

opgesteld waaraan UGC volgens hen moet voldoen. Ten eerste moet het worden gepubliceerd op een 

publiek toegankelijke website of op een social networking site toegankelijk voor een geselecteerde 

groep mensen. Ten tweede moet het een zekere mate van creatieve inspanning tonen. Ten slotte moet 

het gecreëerd zijn buiten de beroepsmatige routines en praktijken (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 61). 

Deze voorwaarden hangen nauw samen met de karakteristieken van social media. Deze komen in 

paragraaf 1.5 uitgebreid aan de orde.  
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Een term die gelinkt is aan User Generated Content is Consumer Generated Media. Deze vorm van 

media beschrijft een verscheidenheid van nieuwe bronnen van online informatie die worden gemaakt, 

geïnitieerd, verspreid en gebruikt door consumenten, met als doel om elkaar te leren over producten, 

merken, diensten, personen en zaken (Blackshaw & Nazzaro, 2004, p. 2). Waar het bij UGC gaat om de 

content die door gebruikers gegenereerd wordt, gaat het bij Consumer Generated Media om het 

medium waarop deze content zich bevindt. Beide begrippen stellen echter het genereren van content 

door gebruikers centraal. 

 

3.2.2 Social media 

 

Volgens het Nederlandse Kennisplatform voor Social Media Marketing is social media een 

verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te 

delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van 

tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via 

social media websites (Kennisplatform voor Social Media Marketing, 2011). Waar het eerder op het 

internet voornamelijk draaide om publicatie, gaat het bij social media over interactie. Elk platform heeft 

een eigen sociale karakter, waarbij het kan draaien om bijvoorbeeld content of relatie. Social media zijn 

in mijn visie de communicatiemedia waarmee interactiviteit mogelijk wordt gemaakt.  

 

In mijn scriptie zal de volgende definitie gehanteerd worden wanneer gesproken wordt over social 

media. “Social media is een verzamelnaam voor alle online communicatievormen, technieken en internet 

toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Het is een verzameling waarbij 

de geproduceerde media door en voor velen gemaakt wordt” (Wikipedia, maart 2011). Deze definitie is 

afkomstig van de website Wikipedia, wat betekent dat deze tot stand is gekomen door opvattingen van 

verschillende gebruikers en dus volgens de principes van UGC en social media. 

 

3.3 Vormen van social media 

 

De participatie op het web neemt steeds verder toe, vooral waar het gaat om sites of toepassingen met 

een sociale component. Er zijn verschillende vormen van social media te onderscheiden. In dit hoofdstuk 

onderscheid ik een aantal categorieën. De keuze om onderstaande netwerken uit te werken, heb ik 

gebaseerd op het gebruik in Nederland. Dit paragraaf geeft antwoord op de vraag: "Welke vormen van 

social media zijn er te onderscheiden?". Welke van deze vormen van social media geschikt zijn voor de 

publieke sector komt later aan bod in hoofdstuk 4. 

 

3.3.1 Categorieën uit de literatuur 

 

In de literatuur komen een aantal indelingen voor de verschillende social media naar voren.  Kaplan en 

Haenlein onderscheiden zes verschillende soorten categorieën van social media op basis van sociale 

aanwezigheid en zelfpresentatie (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 62). Onder sociale aanwezigheid wordt 

het gehoor, het visuele en het fysieke contact dat kan worden bereikt tussen twee 
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communicatiepartners verstaan. Het principe van zelfpresentatie rust op de veronderstelling dat in elk 

type van sociale interactie mensen het verlangen hebben om de impressies die andere mensen van hen 

vormen te controleren (Goffman geciteerd in Kaplan & Haenlein, 2009, p. 62). Op basis van deze 

elementen noemen ze zes categorieën: samenwerkingsprojecten, blogs, content communities, social 

networking sites, virtual game worlds en virtual social worlds. Schematisch ziet dat er als volgt uit. 

 

Figuur 3.2 Indeling van social media door sociale aanwezigheid en zelfpresentatie (Kaplan, A. & Haenlein, M., 2009, p. 62) 

 

Ze veronderstellen dat tekstuele websites, zoals blogs of wiki’s, minder mogelijkheden bieden voor 

sociale aanwezigheid doordat ze zich beperken tot het uitwisselen van informatie. Op dit gebied zijn 

virtuele werelden het meest geschikt, omdat ze alle dimensies van face-to-face interacties nabootsen in 

een virtuele omgeving (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 62). In virtuele werelden wordt er een online 

persoonlijkheid gecreëerd, waarmee geleefd wordt in een online wereld. Alles wat zich in de “echte” 

wereld afspeelt, kan zich ook in de virtuele wereld afspelen. De gebruiker heeft echter alles zelf in de 

hand. Om dezelfde reden dat virtuele werelden hoog scoren in bovenstaand schema, scoren social 

networking sites hoger op de ladder van zelfpresentatie dan content communities.  

 

Wanneer we kijken naar de indeling van Kaplan en Haenlein, kan deze vergeleken worden met de 

categorieën die Constantinides en Fountain (2007) onderscheiden. Zij baseren hun indeling echter op 

andere gronden. De basis van kernpunten voor nieuwe web applicaties kunnen samengevat worden in 

drie belangrijke beginselen. Ten eerste ligt de focus op service gebaseerde, eenvoudige en open-source 

oplossingen in de vorm van online applicaties. Daarnaast bestaat er een continue en stapsgewijze 

applicatieontwikkeling die de participatie en interactie van de gebruikers op nieuwe manieren vraagt: 

niet alleen consumeren, maar ook bijdragen, bekijken en bewerken van content. Ten slotte ontstaan er 

voor nieuwe servicegeoriënteerde businessmodellenen nieuwe mogelijkheden voor het bereiken van 

klanten (Constantinides & Fountain, 2007, p. 235). Op basis van deze beginselen stellen zij vijf 

hoofdcategorieën samen: blogs, social networks, (content) communities, forums/bulleting boards and 

content aggregators (Constantinides & Fountain, 2007, p. 233). 

 

Bradley maakt tenslotte een indeling die meer gebaseerd is op social media websites in plaats van 

categorieën. Hij onderscheidt Twitter, Facebook, blogs, andere mogelijkheden om te delen (Slideshare, 

Flickr, YouTube), wiki’s, bookmarks en favorieten (Bradley, 2010, p.250). 
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3.3.2 Categorieën en websites 

 

Voor mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de maatschappelijk betekenis van social media en ben 

ik me gaan oriënteren op vormen van social media die inzetbaar zijn om de kwaliteit van de samenleving 

te verbeteren. Het gaat daarbij dus niet om het basale uitwisselen van informatie en het praten over 

koetjes en kalfjes. Het is meer dan alleen tijdverdrijf door spelletjes of een profiel in de virtuele wereld. 

Er is een grote verscheidenheid aan social media websites die voor verschillende doeleinden gebruikt 

worden. Daarbij heb ik me gericht op de vormen van social media die het beste passen bij een hoog 

ontwikkelde samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om het individu en het etaleren van een persoon, 

maar om een lid van de samenleving. Interactie staat daarbij centraal. Constantinides en Fountain gaan 

uit van niet alleen het consumeren, maar ook bijdragen, bekijken en bewerken van content 

(Constantinides & Fountain, 2007, p. 235). Vanuit dit oogpunt heb ik een indeling gemaakt van 

verschillende categorieën van social media die in mijn ogen relevant zijn voor dit onderzoek en deze 

samenleving. 

 

(Micro)blogs 

De term blogs is een afkorting voor weblog. Deze online dagboeken zijn de oudste vorm van social 

media, waarbij berichten van datum voorzien worden en in omgekeerde chronologische volgorde 

weergegeven worden op een website (OECD, 2007). De onderwerpen die op blogs besproken worden 

variëren van persoonlijke verhalen tot het uiten van meningen rondom een bepaald issue. Een variant 

op de blogs zijn microblogs, waarbij gebruikers korte berichten publiceren van maximaal 140 tekens. 

Twitter en Yammer zijn twee bekende microblogging websites, waarbij Twitter voor iedereen 

toegankelijk is en Yammer alleen binnen organisaties. 

 

Social networking sites 

Social networking sites (SNS) worden gekenmerkt door individuen die met elkaar in contact komen 

rondom een bepaald onderwerp of omdat ze elkaar kennen of willen leren kennen. Volgens boyd en 

Ellison zijn het web-gebaseerde diensten die individuen toestaan om (1) een publiek-of semi- publiek 

profiel te bouwen binnen een begrensd systeem, (2) een lijst van andere gebruikers samen te stellen 

met wie zij een connectie delen, en (3) bekijken en doorlopen van hun eigen lijst met connecties en die 

van anderen binnen het systeem (boyd & Ellison, 2008, p. 211). Kaplan en Haenlein voegen daaraan toe 

dat social networking sites gebruikers ook de mogelijkheid bieden om e-mails en directe berichten naar 

elkaar te sturen (Kaplan & Haenlein 2009, p. 63). 

 

In 2010 hebben sociale platformen in Nederland een groei laten zien (ComScore, 2010). Met name sinds 

de komst van Hyves in 2007 zijn er in Nederland een hoop SNS gebruikers bij gekomen. Hyves is een 

vriendennetwerk dat ontstaan is in Nederland. Het wordt zowel gebruikt om in contact te komen met 

individuen - vrienden en bekenden – als groepen. Elke gebruiker heeft een persoonlijke pagina waarop 

informatie te vinden is over de achtergrond van de persoon, foto’s te zien zijn en waar de gebruiker mee 

bezig is middels ‘Wie, Wat, Waar’. Naast Hyves is Facebook een ander vriendennetwerk dat gebruikt 

wordt in Nederland. Facebook kenmerkt zich door haar internationale karakter. 
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Naast vriendennetwerken vallen ook zakelijke netwerken onder social networking sites. LinkedIn is de 

grootste speler op dit gebied. Het doel van de netwerksite is het creëren van een online netwerk, dat je 

onder andere kunt inzetten om potentiële werkgevers te vinden, om zelf gevonden te worden of om in 

contact te komen met mensen uit jouw werkgebied. Waar het bij vriendennetwerken gaat om een 

‘vriend’ van iemand te worden, word je bij LinkedIn gelinkt aan iemand zijn of haar netwerk. Hierdoor 

bouw je een online en geregistreerd netwerk op. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3 Social networking sites (Art of Management, 2010) 

 

Content communities 

Het belangrijkste doel van de content communities is het delen van media-inhoud tussen gebruikers. Er 

bestaan communities voor het delen van onder andere tekst, foto's, video's en PowerPoint presentaties. 

Gebruikers van de content communities zijn niet verplicht om een persoonlijk profiel aan te maken, 

maar het is wel mogelijk. Wanneer ze dit doen bevatten deze pagina’s echter alleen basisinformatie, 

zoals bijvoorbeeld de datum waarop zij lid zijn geworden van de gemeenschap en het aantal video's die 

ze deelden (Kaplan, A. & Haenlein, M., 2009, p. 63). Bekende content communities zijn YouTube, voor 

het delen van video’s, Flickr, voor het delen van foto’s en Slideshare, voor het delen van presentaties. 

 

Forums 

Forums zijn websites voor het uitwisselen van ideeën en meningen, veelal rondom specifieke interesses 

(Constantinides & Fountain, 2007, p. 233). Een forum wordt ingericht om meningen te verzamelen 

rondom een specifiek onderwerp. Elke gebruiker kan een nieuw onderwerp aansnijden en op die manier 

aandacht vragen voor een zelf gekozen onderwerp. De meeste fora worden beheerd door een 

administrator, die verantwoordelijk is voor een goede werking van het forum. Hij heeft de controle over 

de toegangsrechten en de onderwerpen. Door het gecontroleerde karakter van fora, is het minder open 

en voor iedereen toegankelijk dan social media uit de andere categoriëen. In paragraaf 3.5, die gaat over 

de karakteristieken van social media, kom ik terug op deze eigenschap. 

 

Content aggegrators 

Tenslotte vallen content aggregators ook onder social media. Het zijn technische hulpmiddelen 

waarmee je je kunt abonneren op vernieuwingen van bepaalde websites. Gebruikers kunnen de web 

content die ze willen bezoeken volledig aanpassen aan hun wensen. Content aggregators maken gebruik 

van een techniek die bekend staat als Real Simple Syndication of Rich Site Summary (RSS) 
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(Constantinides & Fountain, 2007, p. 233). Het is een manier om informatie op te slaan en te delen met 

andere gebruikers. Bookmarks en favourites hangen hiermee samen. Door het toevoegen van 

trefwoorden en opmerkingen kunnen ook andere mensen jouw informatie vinden, en kunnen ze je 

wellicht toevoegen aan hun eigen sociale netwerk (Bradley, 2010, p. 251).  

 

3.4 Een zee van invloeden 

 

In deze paragraaf wordt een aantal trends en ontwikkelingen beschreven die er aan bij hebben gedragen 

dat social media uitgegroeid zijn tot een van de meest gebruikte communicatiekanalen van het begin 

van de 21e eeuw. Eerder is besproken hoe de ontwikkeling van het internet heeft plaatsgevonden en 

hoe web 2.0 en social media tot stand zijn gekomen. Wat, waar en wanneer iemand iets wil zien, 

bijdragen, veranderen, aanvullen of beluisteren, bepaalt hij in de digitale wereld helemaal zelf: hij is 

volledig onafhankelijk geworden van tijd en plaats. Mensen zijn steeds vaker anytime, anyplace en 

anywhere online. In paragraaf  1.4.1 noem ik een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen. In 

paragraaf 1.4.2 zal ik een aantal actuele gebeurtenissen aanhalen, die met betrekking tot social media 

van belang zijn voor ons huidige beeld van deze nieuwe media. 

 

3.4.1 Trends en ontwikkelingen  

 

Zoals eerder genoemd werd het internet pas later een interactief medium. De toenemende 

interactiviteit heeft ertoe geleid dat nieuwe media veel meer mogelijkheden bieden voor het internet 

dan voorheen, waarbij de gebruiker zelf bepaalt hoe en wanneer hij door een website surft. Web 2.0 

heeft deze interactie op een hoger plan getild: een nieuwe generatie websites is ontstaan die 

participatie van het publiek als basisgedachte hebben. De consument is zelf content gaan produceren, er 

is sprake van User Generated Content, en dat is een fundamentele verandering. De grote populariteit 

van YouTube en sociale netwerken als Facebook en Hyves toont aan dat gebruikers meer inbreng in de 

media omarmen.  

 

Digitalisering en internet hebben geleid tot het vervagen van grenzen tussen apparaten, mediaplatforms 

en mediasectoren. Met een multifunctioneel apparaat als een smartphone kun je bellen, muziek 

luisteren, foto’s maken, tv-kijken, internetten, spelletjes spelen, agenda’s beheren, enzovoorts. 

Digitalisering heeft ervoor gezorgd dat communicatie niet langer analoog via brieven of de telefoon 

gaat. Het houdt kortgezegd in dat analoge informatie wordt omgezet naar gegevens die door computers 

verwerkt en bewerkt kunnen worden. De scheiding tussen verschillende mediabedrijven die opereren 

op hun eigen platform is decennia lang vrij stabiel gebleven, maar door internet achterhaald. 

Televisiekijken of de krant lezen kan nu ook op internet en iedereen die dat wil kan nu een radio- of 

televisiezender beginnen op internet. De grenzen tussen media vervagen: er ontstaat convergentie. 

 

Naast de technologie die ervoor heeft gezorgd dat we overal en altijd online kunnen zijn, heeft ook de 

globalisering of mondialisering ervoor gezorgd dat uiteenlopende activiteiten een steeds internationaler 

karakter krijgen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie (ICT ) en transport hebben 
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hier echter wel sterk aan bijgedragen. Het proces van globalisering is versneld door de komst van 

computers en het internet. Via een wereldwijd netwerk zijn mensen met elkaar verbonden. 

 

Daarnaast heeft ook de individualisering van de samenleving ervoor gezorgd dat de betekenis van 

communicatie in de contacten tussen organisaties en hun doelgroepen belangrijker is geworden. Het is 

het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te 

staan. Daarmee samen hangt de trend van de personalisering. Elektronische systemen hebben zowel in 

marketing als in zakelijk communicatie een vergaande personalisering mogelijk gemaakt. Direct mail is 

de meest in het oog springende toepassing, maar ook andere communicatievormen, zoals 

gepersonaliseerde communicatie via social media websites krijgen toegevoegde waarde met een op het 

individu gerichte boodschap. 

 

De inzet van consumententoepassingen, zoals bijvoorbeeld Hyves en Flickr, als bedrijfstoepassingen 

wordt ook wel consumerization genoemd. Deze trend wordt steeds belangrijker, waarbij consumenten-

IT geïmplementeerd wordt in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven omarmen technologieën die 

aanvankelijk zijn doorgebroken in de consumentenmarkt en liften op deze manier mee op online 

innovaties. 

 

Van Vliet (2010) noemt ten slotte drie ontwikkelingen op dit gebied. Ten eerste haalt hij semantiek aan: 

het verrijken en verbinden van informatie, waarbij de context wordt aangeven. Daarnaast wordt 

connectiviteit als ontwikkeling genoemd. Van Vliet ziet dat als ‘wij met apparaten’: sensoren die met 

elkaar communiceren, zoals bijvoorbeeld chips in verf, chips in kleren of de ov-chipkaart. Virtualiteit ziet 

hij als derde ontwikkeling: de mix van online en offline communicatie. Daar is augmented reality een 

voorbeeld van. Bij augmented reality worden computerbeelden toegevoegd aan rechtstreekse 

realistische beelden. Een voorbeeld hiervan is het via een bril of scherm kijken naar ruines in Pompei en 

op dat moment zien hoe het er vroeger uitzag.  

 

3.4.2 Actuele gebeurtenissen 

 

Naast een aantal technologische en maatschappelijk ontwikkelingen, wil ik kort aandacht besteden aan 

een aantal actuele gebeurtenissen die zich wereldwijd hebben afgespeeld op het gebied van social 

media in het publieke domein. Naar mijn idee hebben deze ontwikkelingen bijgedragen aan de 

populariteit en de acceptatie van social media. 

 

De uitkomst van documenten gepubliceerd op de website WikiLeaks heeft in 2010 voor veel 

opschudding gezorgd. De in 2006 opgerichte website was bedoeld om misstappen door wereldwijde 

overheden aan het licht te stellen met transparantie als doel. "Publiceren brengt transparantie en 

transparantie maakt een betere samenleving voor iedereen" (WikiLeaks, 2006). Veel van deze berichten 

kwamen echter pas in 2010 aan het licht, met name de informatie over de oorlogsmissies van de 

Verenigde Staten. De mogelijkheid om op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot zeer 

gevoelige overheidsinformatie was revolutionair. 
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Daarnaast zijn de gebeurtenissen in Egypte noemenswaardig. Aan het begin van 2011 kwamen de 

mensen Egypte in opstand tegen armoede, marteling, corruptie en werkloosheid. Tijdens de betogingen 

werd het aftreden van president Mubarak geëist. Met behulp van social networking sites riepen 

verschillende demonstranten Egyptenaren op voor protesten, maar zowel Facebook als Twitter schenen 

na enige tijd geblokkeerd te zijn. De social media spelen een grote rol in de volksopstand tegen 

president Mubarak. De kracht van voornamelijk Facebook was in Egypte revolutionair, omdat via 

Facebook een groot publiek bereikt kon worden voor de protesten. 

 

In ons land is er voornamelijk veel opschudding geweest over het gebruik van Twitter door politici, 

waaronder de leden van de Tweede Kamer. Tweede Kamer leden werden eerst gestimuleerd om te 

twitteren over de debatten en gebeurtenissen die in hun ogen relevant waren om te delen. Later werd 

door de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet, het twitteren verboden omdat ze het 

onacceptabel vond dat burgers op die manier over een Kamervergadering worden geïnformeerd. Het 

debat hoort volgens haar thuis in de kamer en niet op het internet. Daarnaast werden in de Tweede 

Kamer debatten regelmatig verstoord door Kamerleden en bewindspersonen die aan het twitteren, e-

mailen of sms'en waren. Ook het publiceren van geheime of gevoelige informatie door ambtenaren op 

Twitter was de laatste tijd in het nieuws. Een voorbeeld hiervan is de politieagent die twitterde over de 

oorzaak van een ongeval, zonder dat er precies bekend was wat er aan de hand was. De bovenstaande 

gebeurtenissen laten de rol van social media zien in de publieke sector. Op verschillende manieren 

hebben social media er aan bijgedragen dat het verspreiden van informatie op een snelle manier 

gebeurt en deze informatie voor iedereen toegankelijk is. 

 

3.5 Een vijftal karakteristieken 

 

Social media zijn een zeer actief en snel bewegend domein. Wat vandaag up-to-date kan zijn, zou uit het 

virtuele landschap van morgen verdwenen kunnen zijn (Kaplan & Haenlein, 2009, p. 65). Op basis van 

wat er in de literatuur te vinden is over social media, web 2.0 en User Generated Content ben ik op zoek 

gegaan naar de karakteristieken van social media. In deze paragraaf zal ik een vijftal karakteristieken 

uitwerken. Alvorens te starten met het noemen van de door mij gedefinieerde karakteristieken, wil ik 

een aantal auteurs aanhalen die geschreven hebben over kenmerken van social media en web 2.0.  

 

Kaplan en Haenlein noemen vijf punten over het gebruik van media en vijf punten over sociaal zijn 

(Kaplan & Haenlein, 2009, p. 65). Over het gebruik van media zeggen zij dat het allemaal draait om 

participatie, delen en samenwerken, in plaats van eenvoudige reclame en verkoop. Over sociaal zijn 

worden de volgende kenmerken genoemd: actief, interessant, bescheiden, onprofessioneel en eerlijk 

zijn. Daarnaast wil ik ook de auteurs Constantinides & Fountain (2008) aanhalen, die een aantal 

kenmerken van social aspecten van web 2.0 formuleren. In hun artikelen noemen zij participatie, 

openheid, conversatie, communities en connectiviteit als belangrijkste kenmerken (SpannerWorks 

geciteerd in Constantinides & Fountain, 2008, p. 232). 

 

In het rapport Vertrouwen Hybride Ketens (Keymolen, van den Berg, Prins & Frissen, 2010) wordt een 
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drietal kenmerken van web 2.0 omschreven, die naar mijn idee ook van toepassing zijn op de 

kenmerken van social media omdat de technologische achtergrond mogelijk maakt dat social media 

deze karakteristieken hebben. Ten eerste noemen ze een toename in het aantal actieve rollen voor 

gebruikers (o.a. collaboratie en content-creatie). Daarnaast zijn er nieuwe vormen van responsiviteit, 

waarmee gebruikers content waarderen, evalueren en ordenen. Ten derde is socialiteit de centrale 

drijfkracht en ten slotte wordt het web gezien als platform en software als service (Keymolen, van den 

Berg, Prins & Frissen, 2010, p. 16).  

 

Ten slotte wordt er in het boek Ambtenaar 2.0 (van Berlo, 2008) een drietal kenmerken genoemd van 

web 2.0 die naar mijn idee ook gelden voor social media. In het boek worden open, sociaal en gebruiker 

centraal als kenmerken van web 2.0 genoemd. Onder het kenmerk open verstaan zij transparant zijn en 

open staan voor andere ideeën. Het kenmerk sociaal gaat volgens hen over een internet van mensen, 

horizontale netwerken en zelforganisatie en zelfsturing. Als derde kenmerk onderscheiden zij dat de 

gebruiker centraal staat. Daarmee samen hangt het creëren van je persoonlijke dashboard, user 

generated content en gebruiker de ruimte geven (Ambtenaar 2.0, 2008). 

 

Vanuit deze opvattingen en andere bevindingen uit de literatuur, heb ik de volgende karakteristieken 

opgesteld die naar mijn idee onderscheidend zijn ten opzichte van traditionele media. Om te 

visualiseren wat bovenstaande auteurs als karakteristieken genoemd hebben, lijkt mij onderstaand 

schema verhelderend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 3.4 Karakteristieken van social media 

 

In mijn ogen staan onderstaande begrippen centraal in de door mij behandelde literatuur. Ze liggen ten 

grondslag aan het concept social media. Het begrip interactie heb ik eerder in paragraaf 1.2.1 

beschreven als een technologische ontwikkeling. Eerst bestond er op het internet alleen de mogelijkheid 

om te publiceren. Het wereldwijde web werd pas later interactief, waardoor het mogelijk werd om 
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social media websites te realiseren. Interactiviteit is een voorwaarde om überhaupt social media 

websites te kunnen realiseren. Verder noemen Kaplan en Haenlein (2009) de kenmerken participatie en 

delen dominant wanneer het gaat om het gebruik van media. Ook Constantinides & Fountain (2008) 

noemen participatie, openheid, conversatie als kenmerkende begrippen wanneer het gaat over web 2.0. 

In mijn ogen sluiten deze twee begrippen aan op het eerder genoemde kenmerk interactie.  

 

De karakteristieken netwerken en openheid worden onder andere door van Berlo (2008) van het boek 

Ambtenaar 2.0 vermeld. Onder open verstaan hij  transparant zijn en open staan voor andere ideeën. 

Daarnaast wordt het sociale netwerk en sociaal kapitaal van de ‘Nieuwe Ambtenaar’ het 

allerbelangrijkste goed dat hij of zij inzet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen genoemd. 
 

3.5.1 Interactie 

 

“Interactiviteit heeft de traditionele massamediale communicatie die veelal in één richting verliep, 

ingrijpend veranderd. De rol van zender of ontvanger is minder duidelijk”(Boer & Brennecke, 2006, p. 

149). 

 

In Media en Publiek van de auteurs Boer en Brennecke (2006) wordt een aantal dimensies genoemd die 

ten grondslag liggen aan het concept interactiviteit. Ondanks dat deze bevindingen al een aantal jaren 

oud zijn, zijn ze naar mijn idee ook toepasbaar op de huidige opvattingen over het wereldwijde web. 

Boer en Brennecke onderscheiden reactie of feedback; conversatie of wederkerigheid; selectiviteit; 

modificatie; lineairiteit/non-lineairiteit en multimedialiteit (Boer & Brennecke, 2006, p. 149). De eerste 

twee dimensies hebben naar mijn idee betrekking op het basale idee van interactiviteit: er moet 

interactie zijn tussen twee partijen om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Het kenmerk 

selectiviteit gaat volgens de auteurs over de selectie die de gebruiker kan maken uit het aanbod van 

informatie. Door de selectie heeft de ontvanger de gelegenheid de media-inhoud te personaliseren. De 

gebruiker kan daarnaast ook de inhoud van de mediaboodschap aanpassen. De mate waarin de 

ontvanger de inhoud kan aanpassen, varieert per medium (Boer & Brennecke, 2006, p. 150). Tenslotte 

wordt lineairiteit gezien als een van de kenmerken van interactiviteit. Waar traditionele media een 

lineaire structuur hadden, waarbij duidelijk is waar het begin en het einde is, zijn nieuwe interactieve 

media non-lineair gestructureerd. Er is geen volgorde om de aangeboden informatie te bekijken: de 

gebruiker kiest zelf zijn eigen weg. 

 

3.5.2 Participatie 

 

“We must at least be listening to the conversations that are happening across all social media. Ideally 

however, we should be engaging in these conversations” (Bradley, 2010, p. 248). 

 

Participatie betekent actieve deelname. Deze deelname bestaat uit tweerichtingsverkeer tussen 

verschillende partijen. Volgens Meijer, Brandsma, Grimmelikhuijsen & Werner (2009) hebben nieuwe 

technologieën gegroepeerd onder het label web 2.0 de discussie over de participatie van gebruikers in 

dienstverlening actueel gemaakt. De nieuwe technologische mogelijkheden creëren nieuwe 
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mogelijkheden om vorm te geven aan participatie van burgers in de overheidsdienstverlening. Maar niet 

alleen op het gebied van overheidsdienstverlening zijn er sinds de ontwikkeling van web 2.0 

mogelijkheden ontstaan. Door de mogelijkheid van interactie op social media websites wordt er voor 

gebruikers participatie mogelijk aan discussies met betrekking tot nieuws, politiek of producten. 

Organisaties spelen daarop in, door klanten of gebruikers te vragen om te participeren op websites die 

ingericht zijn als discussieplatform. 

 

Social media onderscheiden zich op het gebied van participatie, omdat het snelle media zijn waarbij 

activiteit belangrijk is. Anders dan bijvoorbeeld kranten, waarbij het nieuws afhankelijk is van het 

moment van uitgave, wordt op social media websites informatie op een snelle manier gedeeld. 

Wanneer er niet op een snelle manier gereageerd wordt, gaat er naar mijn idee een deel van de 

geloofwaardigheid van de zender verloren. De snelheid waarmee iemand participeert bepaalt een deel 

de kracht van de boodschap. De karakteristieken interactie en participatie zijn mijns inziens aan elkaar 

gerelateerd. Participatie is niet mogelijk als de mogelijkheid niet bestond tot interactie en andersom. 

 

3.5.3 Netwerken 

 

Mensen delen hun leven met elkaar: foto’s, filmpjes, verhalen, al hun persoonlijke voorkeuren. En vinden 

daarlangs nieuwe vrienden met vergelijkbare voorkeuren. Die vrienden worden netwerkjes en netwerken 

worden figuraties (Society 3.0, p. 139 – 140). 

 

Net zoals in het echte leven, ontstaan er ook online verschillende netwerken. Waar iedereen in de echte 

wereld lid is van een vriendengroep, werknemersorganisatie en familie, hoor je online ook bij 

verschillende groepen. Deze groepen zijn echter geregistreerd en duidelijker in beeld. Relaties worden 

onderling op een duidelijke manier weergegeven en er worden op verschillende social networking sites 

suggesties gedaan voor nieuwe relaties. Zoals ik al eerder aangehaald heb, zijn social networking sites 

een onderdeel van social media. Deze websites zijn opgericht om te netwerken en om in contact te 

komen met bekenden en onbekenden, bijvoorbeeld rondom een vriendschap of rondom een bepaald 

thema. Bij netwerken is het leggen en onderhouden van contacten van belang. Social media 

onderscheiden zich ten opzichte van traditionele media, omdat gebruikers een online netwerk kunnen 

opbouwen. 

 

Sinds de komst van web 2.0 zijn de virtuele sociale netwerken in opmars gekomen. Mensen zoeken 

gelijkgestemden op. Het netwerken dat zich afspeelt op social networking sites ligt in de menselijke 

behoefte om ergens bij te horen. De websites faciliteren de mogelijkheid om mensen zich met elkaar te 

laten verbinden. Volgens Marco Dereksen, van o.a. Marketingfacts, is door de komst van digitale media 

de afstand tussen instituten en individuen steeds kleiner geworden. 

 

“In het 2.0-tijdperk krijgen individuen steeds meer mogelijkheden om hun eigen boodschap te delen met 

hun omgeving (dialoog) waardoor de invloed van de individu toeneemt. In onze visie leidt dat tot het 3.0-

tijdperk waarbij de hiërarchische verhouding tussen instituten en individuen verdwijnt en waarbij steeds 

meer op gelijkwaardige basis met elkaar wordt gecommuniceerd en samengewerkt. We spreken daarbij 
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van de participerende klant, burger of patiënt. Sociale media en andere technologische ontwikkelingen 

dragen er toe bij dat de communicatie en samenwerking steeds intelligenter en beter verloopt waarbij 

producten en diensten op persoonlijke situaties zijn afgestemd” (Dereksen, 2011, geciteerd in Society 3.0 

p. 142 – 143). 

 

De manier waarop netwerken zich ontwikkeld hebben sinds de komst van het internet wordt in mijn 

ogen op een goede manier geïllustreerd in onderstaand figuur uit het rapport Society 3.0. 

 

 
Figuur 3.5 Netwerken van 1.0 naar 3.0 (Society 3.0) 

 

Waar organisaties eerder alleen gebruik maakten van internet om informatie te zenden, mede doordat 

de technologie interactie nog niet toeliet, gaan ze nu richting het netwerken. Informatie wordt niet 

alleen vanuit de organisatie verzonden, maar via een netwerk gemaakt en gedeeld. Uiteindelijk zal dit 

leiden tot het vervagen van grenzen tussen organisaties en individuen. Het niveau waarop mensen met 

elkaar in een netwerk zitten en eventueel informatie delen is horizontaal. Iedereen heeft dezelfde 

profielpagina en (meestal) dezelfde rechten. In het boek Ambtenaar 2.0 wordt benadrukt dat het 

egalitaire van dergelijke groepen de betrokkenheid versterkt en nieuwe vormen van contact, 

samenwerking en kennisuitwisseling creëert (Ambtenaar 2.0, 2008).  

 

Het onderhouden van netwerken is van groot belang, onder andere om in contact te komen met nieuwe 

mensen en contact te houden met mensen die bijvoorbeeld van belang kunnen zijn bij het uitvoeren van 

werkzaamheden. Wat onder onderhouden verstaan wordt varieert per gebruiker. Naar mijn idee is het 

van belang om je af te vragen wat je aan een bepaalde connectie hebt en of een connectie bijvoorbeeld 

kan bijdragen om uiteindelijk je netwerk te vergroten. Het onderhouden hangt samen met de 

participatie op social media die ik eerder besproken heb. 

 

Ten slotte wil ik aanhalen dat het sociale aspect van netwerken van belang is. De kracht van netwerken 
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is het leggen en onderhouden van contacten, die je kunnen helpen om bijvoorbeeld je werkzaamheden 

op een betere manier uit te voeren. Daarvoor is sociaal zijn van belang: gevoel hebben voor wat er 

tussen personen speelt en daar zelf op inspelen. Netwerken gaan dwars door organisaties en groepen 

heen, waardoor je op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met personen. 

 

3.5.4 Openheid 

 

Dat openheid een belangrijk kenmerk is van social media en web 2.0, laat zich volgens de auteurs van 

het boek Ambtenaar 2.0 verklaren door de geschiedenis van het internet. Het van oorsprong militaire 

netwerk was allesbehalve open toen het werd opgericht, maar voornamelijk dankzij Al Gore is dit 

netwerk ook beschikbaar gekomen voor andere doeleinden. De openheid van het medium was vanaf 

dat moment regelmatig onderwerp van discussie. Internet is zich gaan onderscheiden van gesloten 

netwerken en mede door dat unieke kenmerk is het uitgegroeid tot een succes. 

 

"De cultuur van openheid is de basis geweest voor veel innovaties op internet: openheid maakt het 

mogelijk om vernieuwingen te vinden, te verspreiden en aan te vullen. Organisaties die zich op internet 

te gesloten en intern gericht opstellen krijgen veel kritiek. Er wordt druk op hen uitgeoefend om opener 

te werk te gaan" (Ambtenaar 2.0, 2008). 

 

3.5.5 Delen 

 

Het delen van content staat in mijn ogen centraal wanneer we kijken naar de karakteristieken van social 

media. Het is een voorwaarde om aan alle andere karakteristieken te voldoen. Zonder content is het 

niet interessant om interactie en participatie te bewerkstelligen. Daarnaast is content hetgeen wat een 

netwerk interessant maakt. De informatie die via een netwerk gedeeld wordt is van groot belang. Ten 

slotte dient voor openheid content uitgewisseld te worden. Openheid wordt pas gecreëerd als er iets 

wordt getoond aan de buitenwereld. 

 

Het delen van informatie via verschillende kanalen is iets dat nooit eerder op een grootschalige en snelle 

manier mogelijk was aan de hand van traditionele media. User Generated Content (UGC), door 

gebruikers gegenereerde inhoud op het web, heeft daar een belangrijk verschil in gebracht. Door de 

komst van web 2.0 kwam ook op technologisch gebied de mogelijkheid om content te delen via 

websites. In paragraaf 1.3.2 worden deze websites onderscheiden als content communities: 

communities waarbij het draait om het delen van content, zoals bijvoorbeeld foto’s, presentaties of 

documenten. 

 

Eerder heb ik drie eisen genoemd waaraan UGC, volgens de Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD, 2007), moet voldoen. Ten eerste moet het worden gepubliceerd op een publiek 

toegankelijke website of op een social networking site toegankelijk voor een geselecteerde groep 

mensen. Ten tweede moet het een zekere mate van creatieve inspanning tonen. Ten slotte moet het 

gecreëerd zijn buiten de beroepsmatige routines en praktijken (Kaplan & Haenlein 2009, p. 61). Deze 
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voorwaarden sluiten aan op de manier waarop er informatie gedeeld dient te worden op social media 

websites.  
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4. Social media in de publieke sector 
 

"Bij media anno nu hoort een overheid die niet voor me denkt maar me laat meedenken. Een overheid 

die vraagt waar ik behoefte aan heb. Een overheid die transparant is. Een overheid die me laat 

meedenken. Een overheid die me laat meedoen. Een overheid die open is. Een overheid die wil delen. Een 

overheid die persoonlijk is en niet afstandelijk" (Blom, 2010). 

 

In de publieke sector is er steeds meer belangstelling voor de inzet van social media, voor bijvoorbeeld 

interne communicatie of contact met burgers. Om te beginnen haal ik kort de geschiedenis van 

overheidscommunicatie in brede zin aan, waarna ik over zal gaan op het gebruik van social media in de 

publieke sector. In paragraaf 4.2 en 4.3 zal ik kansen en bedreigingen formuleren op dit gebied. Dit 

hoofdstuk sluit ik af met het noemen van een aantal voorbeelden van het gebruik van social media in de 

publieke sector in de brede zin van het begrip. In de hoofdstukken 5 en 6 komt de inzet van social media 

door de afdeling Economische zaken van de gemeente Utrecht aan bod.  

 

4.1 Overheidscommunicatie 

 

Communicatie is in de afgelopen decennia op verschillende manieren veranderd. Invloeden vanuit 

onder andere de economische, wetenschappelijke en technologische wereld hebben hieraan 

bijgedragen. In deze paragraaf bespreek ik de overheidscommunicatie in vogelvlucht en zal ik dieper 

ingaan op de veranderingen die zich het afgelopen decennium hebben afgespeeld rondom web 2.0 en 

social media en de invloeden hiervan op de publieke sector.  

 

4.1.1 Overheidscommunicatie in vogelvlucht 

 

In het boek Overheidscommunicatie wordt een drietal stromingen genoemd met betrekking tot 

voorlichtingsbeleid, aan de hand van staatscommissies die de regering hebben geadviseerd. Deze drie 

stromingen geven naar mijn idee een goed beeld van het communicatiebeleid dat na de Tweede 

Wereldoorlog gevoerd werd in ons land.  

 

Na de parlementaire nederlaag van Schemerhorn, die voorstelde om de burgers in kennis te stellen van 

de overwegingen die tot bepaalde maatregelen voeren, werd de commissie Van Heuven Goedhart 

(1946) aangesteld. De commissie maakt onderscheid tussen verduidelijking en propaganda. Propaganda 

kon niet door de beugel, verduidelijking wel. De commissie Van Heuven Goedhart diende het voorstel in 

om voorlichtingsdiensten te centraliseren en om beleid te verduidelijken. De commissie Biesheuvel 

(1970) noemt naast verklaring en toelichting ook openbaarmaking als derde voorlichtingsfunctie. Het 

eerste voorstel van de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt door hem voorgesteld. Tot 1978 is de wet 

tegengehouden. In dat jaar tekent premier Dries van Agt de wet met veel tegenzin. Het debat over de 

inzet van public relations gaat over de vooropstelling van de intentie van de overheid als zender, niet 

het effect van de ontvanger. Onder premier Ruud Lubbers wordt Hans van der Voet aangesteld als RVD-

directeur. Het belangrijkste wat hij achterlaat is het inzicht dat voorlichting kan worden ingezet als 
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openbaarmaking, als dienstverlening, als beleidsinstrument en als public relations. 

 

In 2000 stelt premier Wim Kok een staatscommissie in onder leiding van Jacques Wallage. De commissie 

moet de regering adviseren over de toekomstige doelen, functies, coördinatie en organisatie van 

overheidscommunicatie en de daarvoor benodigde financiële middelen. In het rapport onder leiding van 

Wallage wordt het volgende beweerd: "Juist omdat de overheid geen bedrijf is, maar een organisatie die 

wordt aangestuurd vanuit de democratie, behoren de wensen en verwachtingen van de burger centraal 

te staan" (Wallage, 2001). 

 

De uitspraak van Wallage illustreert naar mijn idee een tendens uit de overheidscommunicatie. 

Verschillende commissies en adviseurs hebben geprobeerd om transparant te zijn en om de burger 

centraal te zetten. Dat gebeurde eerst voornamelijk via bijeenkomsten en vragenlijsten. Momenteel is 

er een verandering gaande waarbij burgers betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid via social 

media. Dat is ook waar de overheidscommunicatie raakvlak heeft met het thema web 2.0 en social 

media. De ontwikkeling van de verschillende manieren van communiceren in combinatie met de 

technologische en maatschappelijke veranderingen heeft er mijns inziens voor gezorgd dat 

overheidscommunicatie is veranderd en uiteindelijk nog meer gaat veranderen richting 

overheidscommunicatie 2.0. In hoofdstuk drie zal ik ingaan op de toepassing van social media voor de 

gemeente Utrecht. 

 

4.1.2 Publieke sector 2.0 

 

Er worden verschillende termen gebruikt wanneer er gesproken wordt over overheden en web 2.0., 

waaronder eGov, Gov2.0 andopengov (Smith, 2010, p.24). Deze termen wijzen op het gebruik van 

nieuwe media in het publieke domein. Niet alleen de manier van communiceren met burgers en 

ondernemers is veranderd, ook de werkwijze van ambtenaren en overheden heeft sinds de komst van 

web 2.0 een verandering doorgemaakt. 

 

Door de verandering in communicatie door het gebruik van social media door gebruikers, raken burgers 

steeds meer gewend aan een snelle manier van communiceren. De komst van het internet vraagt dat 

we op een andere manier naar de wereld kijken. De aanleiding hiervoor is een technische, maar de 

gevolgen zijn maatschappelijk (Ambtenaar 2.0, 2008, p. 23). De samenleving verandert, wat betekent 

dat ook de overheid moet mee veranderen om de relatie met de samenleving te onderhouden. De 

verandering komt namelijk van buiten. Naarmate de maatschappij meer gaat werken volgens principes 

van web 2.0 zal de verwachting groter worden dat de overheid ook op die manier gaat werken. Het lijkt 

geen kwestie van kiezen te zijn. Je gaat mee met de verandering of het gebeurt zonder je.  

 

De omslag richting een digitaal tijdperk en een andere manier van werken vergt echter veel tijd en 

energie van ambtenaren. De belemmering is dat veel ambtenaren geen idee hebben wat en hoe ze met 

deze nieuwe communicatiemiddelen aan de slag moeten. “De realiteit en realisatie dat plaats en tijd 

irrelevant zijn geworden, het begrip dat elke wereldburger je kamergenoot is en dat je het dus niet alleen 

hoeft op te lossen en het inzicht dat je zelf je eigen ideale werkomgeving kunt samenstellen, het zijn 
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concepten die ver staan van onze huidige manier van werken, van ruimtelijke beperkingen en 

informatieschaarste” (Ambtenaar 2.0, 2008).  

 

Veel private organisaties zijn meegegaan in de verandering en bieden hun diensten en producten ook 

online aan. Ook bijvoorbeeld klantenservice gaat niet langer via brieven, e-mails of telefoon, maar via 

Twitter. Voor sommige organisaties is het meer vanzelfsprekend dat hun diensten online aangeboden 

worden. Voor overheidsdiensten ligt dat echter anders. Voordat er iets gepubliceerd mag worden, dient 

het eerst een aantal keren door verschillende schakels gelezen en gecheckt te worden. De eerste slag is 

mijns inziens echter al gemaakt, door het digitaal aanbieden van informatie, het gebruik van social 

media voor het zenden van informatie en het vragen naar ideeën over beleid. De volgende stap is het 

integreren van social media in de werkzaamheden van ambtenaren, waarbij social media bijvoorbeeld 

ingezet kan worden om transparantie te vergroten of om samen met burgers aan beleid te werken.  

 

4.2 Kansen  

 

"By using media technologies, communities and governments can come together much more readily. For 

example, social media technologies take away the traditional boundaries of time and space for 

government processes, which has traditionally involved physical attendance at hearings, panels, or other 

input-seeking activities" (Bertot & Jaeger, 2010). 

 

Social media technologieën kunnen bijdragen tot het verminderen van belemmeringen op het gebied 

van tijd en ruimte, bijvoorbeeld doordat burgers lokaal issues kunnen rapporteren om problemen op te 

lossen en om de interactieve dialoog tussen overheid en burger te bevorderen. Wanneer we dan verder 

kijken naar kansen die social media bieden voor de publieke sector, noemen Bertot en Jaeger (2010) een 

aantal dimensies. Ten eerste halen ze democratische participatie en betrokkenheid aan, waardoor 

burgers in besluitvormingsprocessen betrokken kunnen worden. Ten tweede noemen ze coproductie. 

De overheid kan via social media gezamenlijk met burgers overheidsdiensten ontwikkelen, ontwerpen 

en leveren. Ook zien de auteurs crowdsourcing als een kans, omdat de overheid via crowdsourcing op 

zoek kan gaan naar innovatie door middel van openbaar kennis en talent. Om crowdsourcing te 

vergemakkelijken kan de overheid gegevens delen met het publiek, zodat zoveel mogelijk informatie 

beschikbaar is voor de personen die met de overheid meedenken. Ten slotte wordt transparantie en 

accountability aangehaald: de overheid moet open en transparant zijn over activiteiten om vertrouwen 

op te bouwen en om de verantwoordingsplicht  te bevorderen. Deze dimensies bieden zowel kansen als 

uitdagingen op het gebied van social media voor de overheid (Bertot & Jaeger, 2010, p. 54). 

 

Naast de kansen die Bertot & Jaeger noemen, is er nog een drietal andere kansen noemenswaardig. Ten 

eerste stelt Smith dat overheidsinstanties social media hebben omarmd om kennis te delen, om 

informeel leren te stimuleren en om communities of practice op te richten. Ondanks de omarming van 

social media door overheidsinstanties, ligt volgens Smith de overheid achter op de private sector bij het 

gebruik van social media tools (Smith, 2010, p. 24). 
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Meijer, Brandsma, Grimmelikhuijsen & Werner (2009)  zien daarnaast nieuwe mogelijkheden om 

content te delen via platforms om gebruikers te betrekken bij het verbeteren van 

overheidsdienstverlening.  in ’t Veld (2011) beaamt dit aan de hand van het begrip participatieve 

democratie: “een samenleving waarin burgers, naast politici en professionals, scheppers van instituties 

en voorzieningen zijn. Dit leidt tot zeggenschap van betrokkenen over de aard en inhoud van collectieve 

voorzieningen. De overheid beperkt zichzelf tot een overkoepelende kwaliteitszorg” (in 't Veld, geciteerd 

in Society 3.0, 2011, p. 240). 

 

Wanneer ik bovenstaande opvattingen combineer met de eerder door mij samengestelde 

karakteristieken van social media, valt te concluderen dat er in mijn ogen een aantal kansen voor het 

inzetten van social media in de publieke sector belangrijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.1 Kansen voor social media in de publieke sector 

 

Kennis, content en informatie delen staan in mijn ogen een begrip dat centraal staat, omdat dat een 

vereiste is om met de overige kansen aan de slag te gaan. Hieronder zal ik de door mij geformuleerde 

kansen toelichten, waarna ik verder zal gaan in paragraaf 4.3 met bedreigingen. 

 

4.2.1 Democratische participatie 

 

De mogelijkheid om je kenbaar te maken aan de buitenwereld via onder andere social media is een 

belangrijke ontwikkeling voor de publieke sector. Het internet geeft iedereen de mogelijkheid om 

ideeën en kritiek te delen met de rest van de wereld. In het boek Ambtenaar 2.0 wordt echter ook de 

andere kant belicht.  

 

"Nu de mogelijkheid bestaat voor iedereen om z'n stem te laten horen, groeit ook de behoefte om 

gehoord te worden. Om deel te mogen nemen aan het debat en aan de agendabouw (horizontalisering). 
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Dit levert voor de overheid, die zo gewend is om te werken via tussenorganisaties 

(belangenverenigingen, pers, etc.), nieuwe uitdagingen en vragen op: hoe om te gaan met al die 

individuen en meningen? Maar het levert ook kansen op, namelijk om kennis uit de gehele samenleving 

aan te boren. Kennis die voorheen onbereikbaar en dus niet beschikbaar was" (Ambtenaar 2.0, 2008, p. 

35). 

 

Het gaat niet per definitie om directe democratie. Via social media wordt het echter eenvoudiger en 

laagdrempeliger om in contact te komen met burgers en hen om hun menig te vragen. Organisaties 

kunnen uit een zee van informatie relevante informatie vissen en gebruiken om hun werkzaamheden uit 

te voeren. Hiermee hangt ook het begrip crowdsourcing samen. Door social media toe te passen kan de 

collectieve wijsheid eenvoudig, effectief en goedkoop verzameld en gebruikt worden (Society 3.0, 2011, 

p. 243). Er wordt dan geput uit de kennis van de maatschappij, wat in Ambtenaar 2.0 het 

maatschappelijk potentieel genoemd wordt. Het begrip crowdsourcing hangt nauw samen met 

bovenstaande democratische participatie. Via crowdsourcing kan de overheid op zoek gaan naar 

innovatie door middel van openbare kennis en talent. De overheid kan het proces van crowdsourcing 

stimuleren en vergemakkelijken door zo veel mogelijk informatie over het desbetreffende onderwerp 

vrij te geven. 

 

4.2.2 Co-creatie 

 

Met bovenstaande begrippen hangt co-creatie samen. Bij co-creatie wordt er beroep gedaan op 

verschillende partijen om samen te werken aan een bepaald doel. Vaak gebeurt dat door middel van 

een combinatie van producenten en gebruikers. De toenemende complexiteit van vraagstukken heeft 

ervoor gezorgd dat er steeds meer beroep wordt gedaan op verschillende partijen om tot een oplossing 

te komen. Voor de overheid liggen hier kansen. Er zit ontzettend veel kennis verscholen onder de 

burgers. Het is slechts een kwestie van mobiliseren. Lukt dat, dan heb je én betere oplossingen én meer 

draagvlak voor die oplossingen (Society 3.0, 2011, p. 239). De kracht van de kennis en oplossingen van 

mensen werd door de overheid in mijn ogen tot nu toe onderschat. Door het gebruik van social media 

kan de collectieve wijsheid verzameld worden en ligt de informatie voor het grijpen. Waar het bij 

crowdsourcing alleen gaat om het vragen naar ideeën en inzichten, gaat co-creatie een stap verder door 

samen met de gebruikers aan iets te werken. Of co-creatie werkt binnen de overheid, hangt af van de 

mate waarin de input van burgers serieus genomen wordt door de overheid.  

 

4.2.3 Transparantie 

 

"Transparantie en internet zijn een twee-eenheid" (Society 3.0, 2011). 

 

Bij het benoemen van de karakteristieken van social media heb ik het kenmerk openheid aangehaald. 

Daar heb ik uitgelegd dat de begrippen transparantie en openheid bij elkaar horen. Ook voor de 

overheid liggen hier kansen. Sinds de komst van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), een 

algemeen rechtsbeginsel dat stelt dat de burger het recht heeft te weten hoe de overheid werkt en wat 

haar werkzaamheden zijn, is het openbaar maken van documenten over een bestuurlijke 
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aangelegenheid gemeengoed geworden. Het lijkt alsof de trend van het verlangen van de burger naar 

openheid van de overheid daarmee begonnen is.  

 

Om burgers mee te laten denken over vraagstukken, zodat crowdsourcing bewerkstelligd wordt, is het 

nodig om burgers inzicht te geven in de informatie van de overheid. "Door meer informatie 

(documenten, databanken, etc.) openbaar te maken ontstaan nieuwe initiatieven in de samenleving en 

het transparant maken van processen geeft burgers de mogelijkheid om op het juiste moment aan te 

sluiten. Datzelfde geldt overigens nog sterker voor transparantie binnen de organisatie" (Ambtenaar 2.0, 

2008, p. 42).  

 

4.2.4 Netwerken 

 

Het sociale netwerk en sociaal kapitaal van de ‘Nieuwe Ambtenaar’ is het allerbelangrijkste goed dat hij 

of zij inzet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen (Spinder, geciteerd in Society 3.0, p. 248, 

2011). 

 

De overheid heeft te maken met meerdere netwerken. Ambtenaren bevinden zich niet alleen in 

overheidsnetwerken, maar ook is de samenwerking en de connecties met de private sector van groot 

belang. Enerzijds is het van belang dat verschillende netwerken onderhouden worden door ambtenaren 

om hun werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Daarnaast is er door de komst 

van social media de mogelijkheid ontstaan om deel te nemen in netwerken van burgers. 

Gelijkgestemden zoeken elkaar op en de overheid kan in een netwerk participeren, om zo waar te 

nemen wat er zich afspeelt rondom een bepaald thema en hier op te reageren. Netwerken zijn zich in 

sneltreinvaart aan het uitbreiden rondom verschillende thema's en groepen. Omdat er sinds de komst 

van verschillende netwerk sites steeds meer zichtbare netwerken ontstaan, is het vinden en toegang 

krijgen tot een netwerk makkelijker geworden. Op deze netwerken wordt veelal informatie rondom een 

bepaald thema, bijvoorbeeld de stad Utrecht, besproken. De kansen die hier liggen voor de publieke 

sector hebben met name betrekking op het aansluiten op netwerken en het verzamelen van informatie. 

Daarnaast zijn online netwerken gestructureerd en voor iedereen zichtbaar. De bak met visitekaartjes 

wordt omgezet in een online netwerk met links naar andere personen en organisaties. Een 

laagdrempelige manier om kennis te delen en in contact te komen met interessante contacten. 

 

4.2.5 Delen 

 

Zoals ik al eerder heb gesteld is het delen van informatie via verschillende kanalen iets dat nooit eerder 

op een grootschalige en snelle manier mogelijk was aan de hand van traditionele media. User Generated 

Content heeft daar een belangrijk verschil in gebracht. Door de komst van web 2.0 kwam ook op 

technologisch gebied de mogelijkheid om content te delen via websites. Voor de overheid ligt hier een 

grote kans. De burger is altijd op zoek naar informatie uit de publieke sector om te gebruiken in privé- 

en werkomgeving. Veel van die informatie wordt echter niet automatisch gepubliceerd, maar op 

aanvraag uitgegeven. Voor de overheid liggen er mogelijkheden voor het delen van kennis en 
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informatie. 

 

Op een zo effectief mogelijke manier omgaan en verspreiden van kennis is essentieel om mee te groeien 

met de ontwikkelingen en in te spelen op de vraag vanuit de burger. Bovendien wordt onze samenleving 

steeds kennisintensiever, waardoor het meer en meer vanzelfsprekend wordt dat kennis beschikbaar is 

en gedeeld wordt om samen met anderen te gebruiken voor het realiseren van doelen.  

 

 
Figuur 4.2 Kennisdeling 

 

Bovenstaand schema van Bertrams (Bertrams, overgenomen uit Reijnders, 2006, p. 322) laat twee 

manieren van het delen van kennis zien. Enerzijds kan het delen van kennis rechtstreeks: directe 

kennisdeling. Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van een bepaald medium: indirecte kennisdeling. Bij 

indirecte kennisoverdracht wordt gebruik gemaakt van een bepaald medium waarop de kennis wordt 

vastgelegd. Wanneer er sprake is van indirecte kennisoverdracht moet kennis eerst losgemaakt worden 

van de kenniswerker. De kennis wordt expliciet gemaakt en vervolgens opgeslagen en toegankelijk 

gemaakt voor een publiek (Reijnders, 2006, p.322). Wanneer de kennis op social media websites 

geplaatst wordt, spreken we dus over indirecte kennisdeling. Kennis wordt op een snelle manier voor 

iedereen toegankelijk. Intern kan er gebruik worden gemaakt van het delen van kennis door 

bijvoorbeeld het gebruik van Yammer. Voor het delen van informatie met burgers zijn externe social 

media websites bruikbaar. 

 

4.3 Bedreigingen  

 

De impact van social media technologieën op de werkwijze en communicatie van de overheid is 

aanzienlijk. In veel gevallen valt de impact positief uit en zijn social media geschikt om in te zetten voor 

verschillende doeleinden. De overheid krijgt echter ook te maken met nieuwe beperkingen en grenzen 

die naar aanleiding van het gebruik opgesteld dienen te worden om er op een goede manier mee te 

werken. Omdat op social media websites de producent tegelijkertijd gebruiker is en andersom, zijn de 

grenzen minder duidelijk en zichtbaar. De vervaging van grenzen kan voor de overheid als bedreiging 

worden gezien, waarbij de overheid zich moet afvragen of en waar er een lijn getrokken moet worden.  

 

Niet alleen de grenzen die vervagen zijn een bedreiging voor het gebruik van social media door de 

publieke sector. Smith formuleert een top drie van interne krachten die het gebruik van social 

mediamiddelen tegenhouden, namelijk veiligheidsoverwegingen, andere prioriteiten en moeilijkheden 

bij het opbouwen van een business case (Smith, 2010, p. 24). In mijn ogen zijn voornamelijk de 

veiligheidsoverwegingen een belangrijk punt. De lijn tussen wat momenteel open en gesloten is is vrij 
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duidelijk. Informatie wordt binnen verschillende niveaus van overheden goed beschermd en wordt 

alleen publiek gemaakt wanneer daar om gevraagd wordt. Het publiek maken van informatie is zowel 

een kans als bedreiging. Met het publiek toegankelijk maken van informatie kan iedereen zelf beslissen 

wat ze met de informatie doen. Volgens Kim Spinder, oud-ambtenaar bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, moet het uitgangspunt verschuiven van ‘overheidsinformatie wordt vrijgegeven op 

verzoek’ naar alle ‘overheidsinformatie is publiek toegankelijk, tenzij’. Volgens haar kan iedereen die dat 

wil met deze data slimme applicaties ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een automatische melding 

‘wanneer wel afval wordt opgehaald’ (Spinder, geciteerd in Society 3.0, p. 250 -251, 2011). De keerzijde 

van dit verhaal is echter dat er een informatie-overload komt door het openbaar maken van informatie. 

Niet alle informatie is voor iedereen relevant en het zoeken naar de juiste informatie op deze manier 

alleen nog maar lastiger.  

 

Ook verlies van controle op de burgers en ambtenaren is een bedreiging. Momenteel communiceren de 

ambtenaren via beleid met externe partijen. Daarvoor is een aantal regels opgesteld waaraan zij zich 

dienen te houden. Ook de manier waarop er vanuit burgers gecommuniceerd wordt met overheden 

staat vast. Er wordt bijvoorbeeld van burgers verwacht dat ze een formulier invullen als ze een klacht 

hebben en als ze informatie willen inwinnen over beleid kunnen ze terecht op een website of bij een 

loket. Social media brengt hier echter verandering in. Het feit dat zowel ambtenaren als burgers op een 

vrije manier met elkaar en over elkaar kunnen communiceren en content kunnen uitwisselen kan ook 

als een bedreiging worden gezien. Er is niet langer controle op de manier van communiceren. 

 

Om de doelen en beloftes van social media waar te maken, is volgens de auteurs van Veel gekwetter, 

weinig wol een cultuurverandering nodig bij overheden, politici en burgers. Vooralsnog lijkt dat lastig, 

omdat social media een nieuw domein is dat veel werk kost om te ontwikkelen en te integreren in de 

huidige werkzaamheden. 

 

4.4 Inzet social media door gemeentes 

 

"Citizens often want to discuss or report issues that affect their neighborhood, community, region, or 

county" (Bertot & Jaeger, 2010, p.55). 

 

Social media worden al door verschillende gemeentes en andere overheden succesvol ingezet. In deze 

paragraaf wil ik een zestal voorbeelden noemen van gemeentes of steden die social media op een 

actieve manier inzetten. Ik heb getracht verschillende websites te noemen om een zo breed mogelijk 

beeld te krijgen van wat er zich op social media gebied in de publieke sector afspeelt. Dit hoofdstuk is 

een opstap naar het volgende hoofdstuk, waarin ik specifiek in zal gaan op de inzet van social media 

door de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht. 

 

Van de Politie Hollands-midden (https://twitter.com/#!/PolitieHM) is bekend dat zij het medium Twitter 

actief inzetten om bewoners te informeren over gebeurtenissen. Per stad of dorp geven zij aan wat 

relevant is en delen zij informatie over bijvoorbeeld inbraken, aanrijdingen en vermiste inwoners. De 

https://twitter.com/#!/PolitieHM
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gemeente Almere maakt actief gebruik van haar Hyves-pagina (http://gemeentealmere.hyves.nl/). Ze 

laten via de pagina onder andere weten dat het college van burgemeester en wethouders persoonlijk in 

gesprek gaat met inwoners over thema’s die spelen in je buurt. Er zijn plusminus 1850 leden lid van de 

pagina, die gebruik kunnen maken van een blog, een platform om informatie te delen en agenda. De 

stad Arnhem pakt het anders aan, namelijk door middel van een website (http://www.arnhem-

direct.nl/). Op de website staat actuele informatie over bijvoorbeeld gebeurtenissen in de stad. 

Verschillende berichten, variërend van berichten van Twitter tot blogs, komen op de webpagina samen. 

Op deze manier is de website steeds voorzien van actuele informatie. Bezoekers kunnen zich door 

middel van RSS abonneren op de website, waardoor zij steeds de laatste informatie en wijzigingen 

automatisch ontvangen. 

 

Gemeente Smallingerland heeft een community opgezet (http://wijbouweneenwijk.nl/) waarin 

omwonenden, geïnteresseerden en deskundigen samen een nieuwe woonwijk ontwerpen waarbij 

innovatie en duurzaamheid voorop staan. Op de website vraagt de gemeente Smallingerland inwoners, 

studenten, specialisten en ieder ander die dat maar wil, om mee te helpen aan het ontwerpen en 

inrichten van een nieuwe woonwijk. Iedereen kan vanaf het begin meedenken via de online community, 

waardoor de gemeente de mensen wil betrekken bij het ontwerpen van de nieuwe wijk. 

 

De stad Tilburg heeft een website ingericht voor het aanwijzen, bespreken en oplossen van zorgen over 

buurt, woning of bedrijfspand (http://www.onzebuurtveilig.nl/). Op de website staat daarover het 

volgende:“U weet zelf het beste wat er speelt in uw buurt. Maar u kunt niet elk probleem zelf oplossen. 

Dat hoeft ook niet. Interpolis, Rabobank, politie en gemeente willen samen met u uw buurt veiliger 

maken. Het enige dat u hoeft te doen, is op deze site vermelden wat er beter kan”. Het interactieve 

aspect van het initiatief maakt het voorbeeld in mijn ogen interessant. De gemeente koppelt terug 

wanneer een idee uitgevoerd wordt. Deze nieuwe aanpak van veiligheid is uniek op dit gebied. 

  

http://gemeentealmere.hyves.nl/
http://www.arnhem-direct.nl/
http://www.arnhem-direct.nl/
http://wijbouweneenwijk.nl/
http://www.onzebuurtveilig.nl/
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5. De gemeente Utrecht 
  

In dit hoofdstuk staat de inzet van social media door de afdeling Economische zaken van de gemeente 

Utrecht voor Veilig Ondernemen centraal. In paragraaf 5.1 wordt er kort schetsen hoe de gemeente 

Utrecht social media momenteel inzet. In paragraaf 5.2 wordt er specifiek gekeken naar de afdeling 

Economische Zaken en in paragraaf 5.3 behandel ik het onderwerp veilig ondernemen.  

 

5.1 Social media bij de gemeente Utrecht 

 

De communicatie binnen de gemeente Utrecht wordt verzorgd door verschillende 

communicatieadviseurs. Elke afdeling heeft een of meerdere adviseurs die advies geven op het gebied 

van communicatie. De inzet van social media door een afdeling gaat volgens een andere werkwijze 

(Kars, communicatieadviseur gemeente Utrecht, april 2011). Binnen de gemeente Utrecht is er geen 

beleid opgesteld met betrekking tot social media. Initiatieven op dit gebied komen vanuit de 

medewerkers en worden ondersteund door communicatieadviseurs waar nodig. Er worden bijvoorbeeld 

cursussen gegeven over hoe aan de slag te gaan met social media en hoe je Twitter op een zakelijke 

manier kunt inzetten. Er wordt verder van de kundigheid van de medewerkers uitgegaan. Daarbij staan 

drie vragen centraal. 

 

 

1. Zou ik dit tegen de wethouder zeggen? 

2. Zou ik dit tegen de pers zeggen? 

3. Kan ik dit nu meteen zeggen? 

 

 

Er is een aantal voorbeelden te noemen van de inzet van social media door de gemeente Utrecht. De 

gemeente heeft een twitteraccount (https://twitter.com/#!/GemeenteUtrecht), van waaruit ze 

voornamelijk persberichten publiceren en informatie verspreidt. Deze account wordt beheerd door een 

aantal personen van het communicatieadviesbureau. Daarnaast is er eind vorig jaar een ander initatief 

op Twitter begonnen vanuit de gemeente. In de winter heeft de gemeente een hashtag, een zoekwoord 

op Twitter, geïntroduceerd om mensen te laten meepraten over de gladheid in Utrecht: #gladheid030. 

Met deze hashtag riepen ze mensen op om hun ervaringen te delen op het gebied van sneeuw, gladheid 

en strooien. Op de Flickr pagina van de gemeente Utrecht 

(http://www.flickr.com/groups/homepageutrecht/) worden foto’s geplaats van verschillende fotografen 

uit de gemeente Utrecht. 

 

Het communicatiebureau van de gemeente Utrecht heeft een eigen Hyves pagina opgericht 

(http://combu030.hyves.nl/). Op deze pagina kunnen medewerkers en oud medewerkers elkaar vinden 

en kunnen ze spreken over nieuws, discussies en vakinhoudelijke zaken. De Hyves pagina over de stad 

Utrecht is niet in het beheer van de gemeente, maar medewerkers van de gemeente kunnen wel op 

deze pagina meekijken naar wat er in de stad volgens de Hyvers speelt. 

https://twitter.com/#!/GemeenteUtrecht
http://www.flickr.com/groups/homepageutrecht/
http://combu030.hyves.nl/
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Daarnaast heeft de gemeente een website opgesteld die verschillende participatiemiddelen beschikbaar 

stelt. De site was in eerste instantie alleen beschikbaar voor ambtenaren, maar is nu voor iedereen 

toegankelijk. Met Participedia wil de gemeente haar kennis en ervaringen bij participatietrajecten delen, 

zodat anderen er ook wat aan hebben. Een ander initiatief vanuit de medewerkers van de gemeente 

Utrecht is Yammer. Yammer is een interne vorm van Twitter, waardoor de berichten die verstuurd 

worden niet voor de buitenwereld beschikbaar zijn. De ervaring leert dat medewerkers daardoor sneller 

berichten op dit medium zullen plaatsen, omdat alles niet direct toegankelijk is voor burgers. 

 

De manier waarop de gemeente gebruik maakt van social media is tot nu toe voornamelijk het zenden 

van informatie. Twitter wordt gebruik voor het zenden van informatie en persberichten. (Drenth, 

communicatieadviseur gemeente Utrecht, maart 2011). De eerste stappen zijn gezet. Er zijn echter nog 

veel kansen voor het gebruik van nieuwe media voor de gemeente Utrecht. Richtlijnen voor het gebruik 

van social media zijn wellicht de eerste stap. Binnenkort komt de Rijksvoorlichtingsdienst met een aantal 

richtlijnen voor ambtenaren die actief zijn op social media (utrECHT, 2011). Er bestaan momenteel al 

richtlijnen rondom geheimhouding door ambtenaren, maar door de ontwikkeling op het gebied van 

online media zijn deze niet meer helemaal van toepassing op deze tijd, vindt het RVD (utrECHT, 2011).  

 

5.2 De afdeling Economische Zaken 

 

Het doel van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht is de bevordering van het 

bedrijfsleven, de werkgelegenheid en het toerisme in Utrecht. Deze punten moeten goed in evenwicht 

zijn met elkaar maar ook met andere functies en onderdelen van de stad. Om daar te komen heeft de 

afdeling een aantal uitgangspunten opgesteld om de Utrechtse economie te bevorderen, namelijk 

vakmanschap, vestigingsklimaat en verbondenheid. Hiervoor stelt EZ economische programma's op, 

trekken ze subsidies aan, voeren ze projecten uit en adviseren ze in wijkaccountteams en 

bestemmingsplannen over economische functies en een duurzame economie (Website gemeente 

Utrecht Economie & Bedrijf, mei 2011).  

 

Het werkveld van de afdeling EZ is enorm divers. Zo werkt ze aan een veilige en aantrekkelijke werk- en 

winkelomgeving aan de hand van het faciliteren van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Op het gebied 

van winkels en bedrijven zorgt de afdeling ervoor dat de juiste bedrijven op de juiste plek in de nieuwe 

en bestaande wijken in Utrecht, de promotie en marketing van nieuwe en bestaande bedrijven- en 

kantorenlocaties en het vastleggen van verschillende openingstijden. Onderdeel van de afdeling is ook 

het Utrecht Investment Agency, die bedrijven begeleiden die zich in Utrecht willen vestigen samen met 

serviceteams.  

 

Centraal staat het bevorderen van de Utrechtse economie in de brede zin van het woord. Daarvoor 

heeft deze afdeling veel contact met ondernemers en het bedrijfsleven. Aan de hand van de 

economische situatie in de regio, de stad en de wijken wordt er gericht onderzoek gedaan op 
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verschillende terreinen, zoals bijvoorbeeld stadsontwikkeling en milieu. 

 

De afdeling staat nog in de kinderschoenen op het gebied van social media. Er is een aantal 

medewerkers die aan de slag zijn gegaan met social media omdat ze benieuwd zijn naar de manier 

waarop het ingezet kan worden voor hun werkzaamheden. Veel van de medewerkers maken gebruik 

van LinkedIn, de zakelijke netwerksite, om in contact te blijven met (oud) collega's, partners en 

ondernemers. Een enkele medeweker maakt gebruik van Twitter, maar de meningen daarover zijn 

verdeeld. Met social media wordt door een aantal medewerkers wel op zakelijk gebied 

geëxperimenteerd. Zo wordt het bijvoorbeeld ingezet om rondom het Veemarkt project informatie te 

delen. 

 

“Het werkt wel redelijk voor sommige projecten, maar het is ook weer niet helemaal zaligmakend. Het is 

een leuke aanvulling en als experiment: we gaan het gewoon doen en we gaan kijken hoe het verloopt. 

We hebben wel redelijk veel volgers (200) volgers. Voor EZ hebben we dat nog helemaal niet. Ik vind wel 

dat je het kunt inzetten, maar je moet het niet inzetten om maar iets met social media te doen. Ik zoek 

heel erg van, wat kan ik dan inzetten en wat bereik ik daar mee?” (Kars, communicatieadviseur 

gemeente Utrecht, april 2011). 

 

Over de inzet van social media en de visie van de medewerkers op dit onderwerp ga ik verder in 

paragraaf 6.1. 

 

5.3 Veilig Ondernemen 

 

"De Utrechtse veiligheidsaanpak: Sociaal waar het kan, hard waar het moet" (De Utrechtse 

veiligheidsaanpak, 2008). 

 

Een onderdeel van de afdeling EZ is het werken aan Veilig Ondernemen. Steeds meer winkelgebieden in 

Utrecht maken werk van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin gemeente, ondernemers, 

politie, brandweer en brancheorganisaties samen maatregelen treffen om winkelgebieden plezierig en 

veilig te houden. Het is een hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals 

betere verlichting, cameratoezicht en trainingen. Het sleutelwoord voor veilig ondernemen in Utrecht is 

samenwerken. Iedereen in Utrecht heeft belang bij schone, hele en veilige winkelgebieden en 

bedrijventerreinen. Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. 

Dit zijn gemeenschappelijk problemen, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan 

gedaan kan worden. Om veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen aan te pakken werkt de 

gemeente Utrecht samen met partners aan de KVO methode. De gemeente is in dit verhaal de 

initiatiefnemer die met een objectieve blik kijkt naar waar er aan gewerkt dient te worden (Website 

gemeente Utrecht Veilig Ondernemen, mei 2011).  

 

Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal 

structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende 
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organisaties staat hierbij centraal. Social media bieden kansen om partijen samen te brengen en samen 

te werken aan een veiliger Utrecht. 

 

Er is een aantal doelstellingen op dit gebied die van belang zijn wanneer gedacht wordt aan de inzet van 

social media. Ten eerste is het creëren van draagvlak bij de achterban belangrijk. In de 

ondernemersverenigingen die momenteel samenwerken met de gemeente aan de actielijst, zitten lang 

niet alle ondernemers van een bepaald gebied. Het is echter wel van belang dat alle ondernemers 

achter het plan staan en samen nadenken over de mogelijkheden voor hun gebied. Daarnaast is het 

gevoel van veiligheid vergroten een van de doelstellingen. Dit gebeurt momenteel met name door het 

publiceren van berichten over dit onderwerp in nieuwsbrieven en e-mail berichten. Ten slotte is het 

positioneren van de werkzaamheden van de afdeling EZ rondom het veilig ondernemen van belang. Op 

het moment wordt er intern en extern weinig gecommuniceerd over de werkzaamheden. Ook dit 

gebeurt alleen via de nieuwsbrief, de website of via e-mail berichten. De werkzaamheden die door de 

afdeling uitgevoerd worden zijn echter in het algemeen belang van Utrecht: ze dragen bij aan de 

veiligheid. 

 

In het volgende hoofdstuk onderzoek ik de manier waarop deze afdeling social media kan inzetten.  

Kortom, ik ga in op de volgende vraag: 

 

“Op welke manier kan social media bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen rondom veilig 

ondernemen binnen de gemeente Utrecht?” 
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6. Casus: de inzet van social media voor veilig ondernemen 
 

Voor de casus Veilig Ondernemen  heb ik met twee groepen respondenten gesproken. Enerzijds zijn dat 

medewerkers van de gemeente Utrecht. Dit zijn grotendeels medewerkers van de afdeling Economische 

Zaken, omdat dit de afdeling is waarbinnen zich de casus Veilig Ondernemen afspeelt. Daarnaast heb ik 

een tweetal communicatieadviseurs gesproken om te inventariseren wat het beleid is rondom social 

media en hoe daar binnen de gemeente mee wordt omgegaan. Deze resultaten worden besproken in 

paragraaf 6.1. In de daarop volgende paragraaf worden de onderzoeksresultaten besproken die uit de 

interviews met de ondernemers naar voren zijn gekomen. Naast een aantal ondernemers heb ik ook 

verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij het Keurmerk Veilig Ondernemen, zoals 

bijvoorbeeld de politie. In paragraaf 6.3 worden de conclusies van de interviews weergeven en in 

paragraaf 6.4 bespreek ik de samenhang tussen de theorie en empirie.  

 

6.1 Medewerkers afdeling Economische Zaken 

 

In de eerste plaats heb ik gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente Utrecht. Deze 

gesprekken hebben gediend als oriëntatie op het onderwerp en als vooronderzoek voor de interviews 

met ondernemers. In totaal heb ik ongeveer tien medewerkers gesproken over hun werkzaamheden, 

communiceren met ondernemers, de inzet van social media voor privé en werk en de rol van social 

media voor veilig ondernemen. Daarbij kwam een aantal kernpunten naar voren. In de eerste plaats 

vinden ambtenaren van de afdeling Economische Zaken het erg lastig om een lijn te trekken tussen het 

gebruik van social media op het gebied van werk en privé. Het spanningsveld tussen de privé persoon en 

de ambtenaar staat centraal. Een van de medewerkers geeft een voorbeeld aan de hand van een 

Twitteraccount. Het begint al met de naam: gebruik je alleen je eigen naam, of zet je in je naam of 

omschrijving het gegeven dat je een ambtenaar bent bij de gemeente Utrecht? Daarnaast is het 

versturen van berichten of tweets een punt dat medewerkers tegenhoudt. Wanneer je als ambtenaar 

niet vermeldt dat je werkzaam bent bij de gemeente, maar vervolgens toch berichten gaat sturen over 

jouw werkzaamheden, word je automatisch gevolgd door andere personen met dezelfde interesse: 

bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente Utrecht of andere ambtenaren. Daarnaast kunnen ook 

andere zakelijke relaties je op Twitter volgen puur en alleen omdat ze je op naam kunnen zoeken en 

vinden. Wanneer je dan privé tweets verstuurt over bijvoorbeeld je vakantie of weekend, komen deze 

berichten bij je zakelijke relaties terecht. En dat is juist wat de medewerkers niet zien zitten. 

 

Daarnaast noemen de medewerkers van EZ de regels omtrent het naar buiten brengen van informatie 

als een heikel punt. Omdat er strikte regels zijn binnen de gemeente over de manier waarop informatie 

naar buiten gebracht mag worden, vinden ze het lastig om te bepalen of zaken wel of niet online 

gepubliceerd mogen worden. Een nieuwsbrief moet bijvoorbeeld langs een communicatieadviseur, 

maar een e-mail naar een contactpersoon wordt vanuit de eigen persoon verstuurd. Er wordt vrij streng 

beleid gevoerd omtrent het publiceren van informatie en huisstijl, al lijkt dat met social media weg te 

vallen. Waar het volgen van communicatieregels bij nieuwsbrieven en websites van groot belang is, is 

dat op social media websites slechts een bijzaak. Daar draait het meer om de inhoud en snelheid van 
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informatie. De medewerkers zeggen "vastgeroest" te zijn in een oud patroon, dat niet toelaat om zaken 

op zo'n snelle manier op het wereldwijde web te plaatsen.  

 

“Je kan het niet aan duizend regeltjes binden, zo werkt het niet met social media”. (Kars, 

Communicatieadviseur gemeente Utrecht). 

 

Over de huidige inzet van social media door de gemeente Utrecht zegt een van de 

communicatieadviseurs dat het momenteel voornamelijk het publiceren van persberichten en 

actualiteiten is. De Twitteraccount van de gemeente Utrecht wordt zoals eerder beschreven gebruikt 

voor het publiceren van persberichten en het verstrekken van informatie. Wanneer iemand een bericht 

stuurt naar de gemeente of reageert op een bericht van de gemeente, wordt daar niets mee gedaan.  

 

Uit de gesprekken met de medewerkers kwam daarnaast nog een kernpunt naar voren. Het grootste 

deel van de medewerkers stond open voor de mogelijkheid om in de toekomst met social media aan de 

slag te gaan voor hun eigen werkgebied. Uit gesprekken is gebleken dat een groot deel van de 

medewerkers van de afdeling EZ al heeft nagedacht over de manier waarop social media ingezet kunnen 

worden voor hun eigen werkgebied. 

 

Een van de medewerkers benoemt dit op een andere manier. "Je straalt bepaalde waarden uit, die 

terugkomen in je leven. Deze waarden draag je uit in je privé leven, maar ook in je werk en via social 

media. Dat is iets wat steeds meer geïntegreerd wordt" (Teamleider EZ, april 2011). 

 

In de privé sfeer maakt een groot deel van de medewerkers van de afdeling EZ wel al gebruik van social 

media, bijvoorbeeld op Facebook of Twitter.  

 

6.2 Ondernemers en betrokkenen veiligoOndernemen 

 

6.2.1 Communicatie met de gemeente Utrecht 

 

Zoals besproken is in paragraaf 5.3 is Veilig ondernemen een van de thema’s die op de agenda staan van 

de afdeling Economische Zaken. Daarbij is communicatie met ondernemers en andere betrokkenen van 

groot belang. De onderwerpen van communicatie zijn voornamelijk de problemen die er spelen, de 

certificaties en actielijsten voor het KVO en andere zaken rondom veilig ondernemen. Rondom het KVO 

vinden verschillende bijeenkomsten plaats met betrokkenen uit een bepaalde werkgebieden. De 

communicatie met ondernemers en partners verloopt voornamelijk via e-mail, telefoon en deze 

bijeenkomsten. Groepen ondernemers worden door de gemeente benaderd als ze in een gebied liggen 

waar het risico hoog is, waarbij er gezegd wordt wat de problemen zijn en dat ze een KVO kunnen 

oprichten. De gemeente neemt daar het initiatief in. Als andere winkelcentra zien en merken dat een 

winkelcentrum een KVO certificatie heeft, dan worden ze geïnteresseerd door bijvoorbeeld een bericht 

in de krant en dan willen ze er zelf ook aan gaan werken. Voor de ondernemers is het belangrijkste 

contactmoment met de gemeente het face-to-face contact om onderwerpen en problemen te 
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bespreken die er in de wijk spelen. De grondhouding van de communicatie met de gemeente is positief. 

Een medewerker van de gemeente Utrecht doet de verslaglegging van de overlegvormen rondom het 

KVO: dat verloopt volgens alle geïnterviewde ondernemers goed. Wanneer er een bijeenkomst wordt 

georganiseerd, vindt er mailcontact plaats over de locatie en het tijdstip. Binnen enkele dagen wordt de 

verslaglegging via mail weer teruggekoppeld. De bijeenkomsten vinden ongeveer tussen de vier en zes 

weken plaats, maar het kan ook zijn dat er ad hoc onveilige situaties zijn en dan komen ze vaker bij 

elkaar.  

 

“Het is wel belangrijk om de mensen te kennen binnen de gemeente” (Directeur Konincks Retail, mei 

2011). 

 

“De betrokkenheid groeit, het leeft, er komt een stukje interactie. Alle elementen spelen daarin mee: 

samenwerking, vereniging, website. Er is daarbij een goede samenwerking met de gemeente, zij kunnen 

daar hun boodschap kwijt of een verhaal en wij ook. De gemeente heeft daar ook belang bij. Op al die 

vlakken zijn we constructief bezig […] De samenwerking en de relatie is goed. Het is een hele leuke club 

en het werk, dat is over en weer. Je geeft soms wel ergens in, het zijn compromissen, maar je bouwt 

ergens aan” (Directeur CKB midwest, mei 2011). 

 

De kern van het verhaal van het KVO is dat iedereen verantwoordelijk is voor een schone, hele en veilige 

buurt. Samenwerking staat daarbij centraal en dat wordt door alle ondernemers en betrokkenen als 

positief ervaren: samen wordt er gewerkt aan certificatie. Natuurlijk doet de een wel eens meer dan de 

ander, maar het stramien is volgens de ondernemers goed.  

 

6.2.2 Gebruik social media 

 

In een stad als Utrecht met meer dan 20.000 ondernemers is het lastig om een uitspraak te doen over 

het gebruik van social media (Factsheet Ondernemersfonds, Gemeente Utrecht). Uit de interviews blijkt 

dat het gebruik erg divers is. Vooral de activiteit van het gebruik van social media verschilt: uit de 

interviews met de ondernemers komt naar voren dat alle ondernemers en betrokkenen privé gebruik 

maken van social media op verschillende manieren. De een heeft alleen een LinkedIn profiel omdat hij 

daar verschillende uitnodigingen voor heeft ontvangen. De ander heeft op alle denkbare social media 

websites profielen en maakt daar actief gebruik van. Het verschil daarin is erg groot: het verschilt per 

ondernemer en per persoon in hoeverre er gebruikt wordt gemaakt van social media. Het gros zegt dat 

ze niet actief zijn op social media en dat ze eigenlijk voornamelijk reageren op uitnodigingen en 

berichten. Zelf gaan ze niet op zoek naar informatie en publiceren ze nauwelijks. Omdat deze websites 

notificaties versturen wanneer er een nieuw bericht is geplaatst of wanneer iemand gereageerd heeft, 

worden de social media websites echter wel regelmatig gecheckt, waardoor ze op de hoogte zijn van de 

laatste berichten en nieuwtjes. 

 

“Ik ben van lid van de LinkedIn club. Ik weet bij god niet wat ik er mee moet, maar ik krijg iedere keer 

weer mensen die zich melden. Ik accepteer niet iedereen. Mijn kinderen helpen me daarmee, maar ik heb 
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daar niet zo veel mee. Ik ben daar eens voor uitgenodigd en toen dacht ik: dat is niet verkeerd. Maar 

Facebook en dat soort dingen daar doe ik niet aan” (Directeur CKB midwest, mei 2011). 

 

“Ik zit zelf ook op Facebook, maar ik ben daar niet zo heel erg enthousiast mee bezig omdat je maar een 

ding tegelijk kan en daar is niet altijd tijd voor. Met LinkedIn werk ik toch wel regelmatig, dan voeg ik 

mensen toe en dat is wel heel geinig om te zien wat er dan allemaal gebeurt. En Twitter, daar houd ik me 

ook wel eens mee bezig, maar niet al te veel omdat je toch wel moet uitkijken dat je geen gevoelige 

informatie via Twitterberichten gaat versturen. Er is al genoeg ellende mee gekomen. Dus ik ben wel 

bekend met de media” (Manager VMB Security, mei 2011). 

 

De inzet van social media op privé en zakelijk gebied zijn echter niet los van elkaar te zien. Een 

voorbeeld hiervan is het gebruik van Twitter. Wanneer iemand een privé account aanmaakt, wil hij 

automatisch ook accounts volgen op zakelijk gebied. En andersom. Het is echter lastig om een afweging 

te maken tussen deze twee zaken. Wanneer je alleen maar berichten en accounts volgt is het probleem 

nog te overzien, maar wanneer je ook berichten zendt naar de buitenwereld is het van belang dat je een 

goede afweging maakt tussen privé en zakelijk. Wanneer de ondernemers teveel privé gerelateerde 

berichten sturen, merken ze dat op zakelijk gebied volgers afhaken. Daarnaast is de naam van de 

account ook een heikel punt. Spreek je vanuit je persoon of vanuit de organisatie? En wat heeft de 

keuze voor het een of het ander voor gevolgen? De geïnterviewden geven nu voornamelijk aan dat ze 

een duidelijk onderscheid maken tussen privé en zakelijk. Een enkeling combineert beide. Het grootste 

deel van de ondernemers maakt een duidelijk onderscheid en zet social media alleen in voor privé 

aangelegenheden. Daar zien ze tot nu toe mogelijkheden om contacten onderhouden en nieuws en 

actualiteiten volgen. De keuze om wel of niet bezig te zijn met social media op privé gebied varieert. 

 

“Op Twitter heb ik een privé account, dat heb ik ook bewust gedaan voor de privacygevoelige informatie 

die je hebt en om te voorkomen dat daar links mee gelegd worden. Zo waterdicht is het allemaal nog 

niet, social media. Zolang dat nog niet is heb ik nog niet echt direct behoefte om daar op professionele 

basis gebruik van te maken. Ik gebruik Twitter in de privé sfeer meestal om te volgen, alle dingen, werk 

en privé, dat maakt me niet zoveel uit. Ik vind de actualiteit best wel belangrijk en dan vind ik het fijn om 

ergens op in te kunnen spelen”. (Manager VMB Security, mei 2011) 

 

“Ik heb geen zin om er privé dingen op te zetten, daar heeft niemand wat mee te maken. Dat vind ik ook 

meer iets voor Facebook. Al gauw ligt je hele leven op de digitale snelweg en daar heb ik geen zin in. 

Sommige dingen moeten gewoon binnenshuis blijven”. (Eigenaar Autobedrijf van Kuilenburg, mei 2011) 

 

“Ik kan me voorstellen dat je als medewerker van de gemeente meer gaat richting het persoonlijke 

(bijvoorbeeld ik ben bij een vergadering geweest en dat was interessant of niet interessant) dat soort 

dingen, maar de voetbaluitslagen van het weekend daar zou ik als follower niet op zitten te wachten. Dat 

vervuilt alleen maar mijn lijst met dingen die voor mij wél relevant zijn”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Het lezen van nieuwsberichten via Twitter voor privé is bijzaak”. (Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011) 
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“Ik ben meteen met een zakelijke account begonnen. Privé en zakelijk is wel met elkaar verweven, 

mensen zoeken op mijn naam en dan moet dat wel gelinked zijn met mijn bedrijf. Het is maar een klein 

bedrijf dus dat kan wat mij betreft wel lijden. Er zijn dingen die ik niet op Twitter zet en er zijn dingen die 

ik wel op Twitter zet. Daarin ben ik wel heel selectief, ook met berichten erop zetten”. (Eigenaar 

Autobedrijf van Kuilenburg, mei 2011) 

 

Op zakelijk gebied worden social media minder actief ingezet door de ondernemers. Het grootste deel 

heeft wel een LinkedIn profiel met daarop informatie over hun huidige werkzaamheden en de dingen 

die ze in het verleden hebben gedaan op zakelijk gebied. Ze maken daar semi-actief gebruiken van, door 

de website van LinkedIn te bekijken of er nieuwtjes zijn en wat er speelt bij hun connecties. Bij het 

opstellen van een profiel en het accepteren blijft het meestal, waardoor ze er eigenlijk niet echt actief 

gebruik van maken. Een aantal personen gebruikt LinkedIn al voor het verspeiden van vragen of nieuws 

rondom hun werkzaamheden. Een ondernemer zegt daarover dat het handig is om via LinkedIn iets aan 

iemand te vragen omdat je via zijn profiel weet dat een persoon daar verstand van heeft. Er wordt wel 

eens een vraag gesteld of met een oude studiegenoot gepraat, maar dat is eerder sporadisch dan 

gebruikelijk. Twitter wordt echter maar door een aantal ondernemers en betrokkenen bij het KVO 

ingezet. Dit gebeurt voornamelijk voor het lezen van informatie. Door verschillende organisaties te 

volgen op Twitter worden ze op een snelle manier voorzien van informatie. Daarnaast spreekt de 

laagdrempeligheid de gebruikers ook aan. Je hoeft niet langer op zoek naar informatie op een website of 

in een folder, maar de informatie komt als het ware naar je toe. Naar de website gaan en vervolgens op 

de website zoeken naar de juiste informatie is vaak een stap te ver. Naar een website gaan doe je dan 

net niet, maar als je het ontvangt is dat prettig.  

 

“Aan de ene kant moet je bij website zelf actie ondernemen om op zoek te gaan naar informatie op die 

website en Twitter komt min of meer automatisch binnen (met zoektermen). Ik denk dat dat meer kans 

van slagen heeft”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

Ondernemers die actief zijn op bijvoorbeeld Twitter merken ook dat het een olievlek is die zich 

verspreidt. Het begint vrij klein met weinig volgers, maar het wordt overal steeds meer gebruikt en 

geïntegreerd in de werkzaamheden. Het wordt door ondernemers dan bijvoorbeeld gebruikt om hun 

volgers op de hoogte te brengen van aanbiedingen uit hun winkel of om klantenrelaties te 

onderhouden.  

 

“Een slagerij op de hoek, die twittert. Er is een horecagelegenheid die twittert, die ook betrokken is bij 

toekomstplannen van de wijk: Wat voor uitzicht krijg ik en heb ik daar invloed op? Er is interactie tussen 

ondernemers over bijvoorbeeld buurtvergaderingen. Ondernemers twitteren met elkaar over de 

bijeenkomst en vragen of andere ondernemers er ook bij zijn”.  (Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011)  

 

“Je ziet dat ook steeds grotere bedrijven zich daarin gaan mengen om dan ook weer mensen naar zich 

toe te trekken, vandaar dat ik ook het nut van social media inzie. Maar ook meer als 

communicatiemiddel. Alles kan natuurlijk veel sneller nu en iedereen wil overal info vandaan hebben. Ik 

zie daar wel heil in” (Eigenaar Autobedrijf van Kuilenburg, mei 2011). 



 
52 

“Niet alleen van burgers komen reacties op Twitter, ook van ondernemers. Ondernemers stellen ook 

vragen aan de politie rondom veiligheid en het KVO. Ik wijs ze dan ook door naar andere instanties”. 

(Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011) 

 

Een voorbeeld van een actieve Twitter gebruiker is een ondernemer die in de autowereld zit. Via Twitter 

en Facebook communiceert hij met klanten over nieuwe auto’s, aanbiedingen en andere nieuwtjes. 

Daarnaast zet hij social media in om zich te onderscheiden van andere organisaties. Deze ondernemer 

probeert op een onderscheidende manier gebruik te maken van social media. Hij weet dat hij een 

voorloper is op dat gebied en maakt daar dankbaar gebruik van. De inzet van social media heeft al 

meerdere malen zijn vruchten afgeworpen. Mensen sturen informatie door naar anderen en er wordt 

makkelijker contact gelegd met klanten. Het zorgt niet voor de verkoop van een auto, maar het draagt 

wel bij aan de klantrelatie die op lange termijn van belang is. 

 

“Social media hebben we ons heel voorzichtig op begeven maar inmiddels wordt er elke dag getwitterd 

en gefacebooked. Social media is gewoon heel erg belangrijk gebleken, het wordt toch de nieuwe manier 

van communiceren en informatie uitwisselen. Dus als ik een hele leuke occasion heb dan kinkel ik hem op 

het net en daar komen dan reacties op, of niet. Wat ik elke dag doe is de quote van de dag. Ik heb op 

LinkedIn ongeveer 350 mensen en op Twitter250 volgers met wie ik gelinked ben. Als ik ze tegen kom dan 

vragen ze niet: hoe gaat het met je, maar het eerste is wat ze zeggen is: quote van de dag he! Dat doe ik 

redelijk trouw, ik vind ook wel herhaling belangrijk is, daar is het een beetje mee begonnen”. (Eigenaar 

Autobedrijf van Kuilenburg, mei 2011) 

 

De andere ondernemers, die momenteel nog niet (actief) gebruik maken van social media op zakelijk 

gebied, zien wel mogelijkheden voor de inzet van social media. Ze zien het als communicatiemiddelen 

die in de toekomst onontkoombaar zijn. Steeds meer klanten en relaties maken gebruik van deze 

communicatievormen. Wanneer de ondernemers dit in de toekomst niet doen hebben ze het idee dat 

ze de boot missen. Die druk om ermee aan de slag te gaan wordt door de ondernemers als dubieus 

ervaren: je moet er niet mee aan de slag gaan omdat het een hype is, maar omdat je het doel ervan 

inziet en dat je er uiteindelijk efficiënter mee kan communiceren. Als ze geen doel voor ogen hebben of 

voorlopig nog geen mogelijkheden zien voor hun organisatie, houden ze zich wat dat betreft op de 

achtergrond.  

 

“Ik denk dat er heel weinig kleine ondernemers zijn die met social media aan de slag zijn. Ik denk dat 

meer in de hoek van ZZP’ers moet zoeken, en dan met name de hoger opgeleide ZZP’ers, die gebruiken 

dat volgens mij wel”. (Directeur Konincks Retail, mei 2011) 

 

“Ondernemers doen uit mijn ervaring niet heel veel met social media. Heel veel ondernemers hebben 

geen internetverbinding in de winkel. […] Wat ik merkte toen ik rond ging bellen dat mensen van de 

filialen sommige mogen niet internetten in de winkel, kleine ondernemers hebben geen internet en een 

handjevol heeft het wel maar die hebben het gewoon te druk met werken en dan wordt de computer 

alleen opgeklapt op de rustige momenten of na sluitingstijd. Dus in die zin gebeurt er niet gek veel mee. 
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Een aantal ondernemers in Utrecht is echt heel actief en gebruiken dat ook als businessmodel. In onze 

winkelgebieden zie ik dat niet gebeuren, ik ken niemand die op LinkedIn zit”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

6.2.3 Social media en veilig ondernemen 

 

Rondom de thema’s veilig ondernemen en social media heb ik, in samenspraak met de 

verantwoordelijken voor veilig ondernemen binnen de afdeling EZ, voorafgaand aan de interviews een 

drietal doelstellingen opgesteld om met de ondernemers te bespreken. De eerste doelstelling betrof het 

positioneren van de werkzaamheden van de afdeling EZ rondom veilig ondernemen. Uit de gesprekken 

bleek dat voor deze doelstelling de meeste kansen liggen, omdat dit het meest overeenkomt met de 

huidige manier van communiceren. De klassieke manier van communiceren is het zenden van informatie 

naar relevante partijen. Er vindt dan geen interactie plaats over deze informatie en er is geen 

terugkoppeling. Het zenden van informatie kan echter ook via social media, bijvoorbeeld via LinkedIn of 

Twitter. De ondernemers die actief gebruik maken van social media zeggen dat ze openstaan voor het 

ontvangen van informatie omtrent veilig ondernemen via deze kanalen. Het is een laagdrempelige 

manier van het ontvangen van informatie: je hoeft niet zelf op zoek via een zoekmachine of op een 

website, maar de informatie komt op deze manier naar je toe. Ook de minder actieve gebruikers staan 

open voor deze manier van informatieverspreiding. Alle geïnterviewde ondernemers en partners 

hebben een LinkedIn profiel. De website van LinkedIn checken ze regelmatig, waardoor de informatie 

ook op deze manier bij deze personen terecht komt. Een van de onderscheidende kenmerken van social 

media – interactie – wordt door het pure zenden van informatie echter wel tegengesproken. Het is 

echter een onderdeel van een stappenplan om vanuit zenden richting interacteren te gaan. 

 

Ondernemers zijn voornamelijk bezig met hun zaken: hun appels of broden verkopen. Veiligheid is een 

onderwerp dat extra onder de aandacht gebracht dient te worden. Het moet op de een of andere 

manier aan het licht gebracht worden, bijvoorbeeld door een actielijst voor een KVO of een nieuwsbrief. 

Het communiceren over de werkzaamheden van de afdeling EZ kan bijdragen aan het besef dat 

veiligheid een belangrijk actiepunt is. Het communiceren van de werkzaamheden rondom veilig 

ondernemen vanuit de gemeente Utrecht zorgt voor een transparantere communicatie. Dat is iets wat 

de ondernemers graag zien: de afdeling EZ bevindt zich in een dynamische publiek-private omgeving die 

zich bezig houdt met onderwerpen die de ondernemers aan het hart gaan.  

 

“De gemeente zou tweets kunnen inzetten over KVO overleg of een straatcoach overleg. Het is leuk om 

te lezen als het goed gaat met zaken of dat er gewerkt wordt aan dingen. Vanuit de gemeente wordt 

daar volgens mij nog niks aan gedaan”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Van de dingen die jij net vertelde denk ik dat het zoiets als twitteren van successen of het in beeld 

brengen van succesverhalen een van de makkelijkste en kansrijkste is. Er is weinig inspanning voor nodig, 

je moet alleen maar een account aanmaken en af en toe berichten verzenden”. (Directeur HISA, mei 

2011) 
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Successen en informatie rondom het KVO moet de gemeente volgens de ondernemers absoluut delen. 

Op die manier wordt het KVO weer extra onder de aandacht gebracht. Tot nu toe worden de successen 

voornamelijk gecommuniceerd aan de hand van een certificatiemoment en een schildje dat inzichtelijk 

is voor het winkelend publiek. Vervolgens wordt de krant erbij betrokken, de plaatselijke krant wordt 

erbij betrokken, regionale krant, provincie krant, gemeente krant en soms ook nog een wijk krant. 

Dikwijls wordt er vanuit de gemeente of de politie ook nog een brief verstuurd. De communicatie 

rondom de certificatie is volgens de ondernemers doordacht en succesvol gebleken. Het proces 

voorafgaand aan de certificatie en na de certificatie is echter minder inzichtelijk voor de ondernemers. 

Na iedere vergadering zijn punten die worden uitgebracht. Als die punten via social media naar buiten 

worden gebracht, krijgen ondernemers meer een gevoel bij waar de gemeente mee bezig is. Uit de 

interviews blijkt dat de ondernemers dat prettig vinden om te weten. Het KVO is er, het wordt breed 

uitgemeten, maar het gevolg - hoe het nu verder gaat - dat is wat minder. Daar is nog winst te behalen, 

naast de buurtcomités en nieuwsbrieven ook de media opzoeken om informatie te verspreiden. Het 

gaat daarbij voornamelijk om het na traject van het KVO. Het voortraject steekt goed in elkaar. Social 

media gaat absoluut met het delen van succes mee, bijvoorbeeld door het ontvangen van positieve 

reacties vanuit de bewoners of ondernemers. Daarmee wordt een positieve indruk van de organisatie 

naar buiten gebracht.  

 

“De politie en gemeente worden ook wel eens negatief in de wereld gezet en het is dan ook wel eens 

prettig als we dat vanaf de andere kant laten zien”. (Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011) 

 

“ Ik denk wel dat het zinvol is om succesverhalen op een bredere manier te verspreiden” . (Directeur 

Konincks Retail, mei 2011) 

 

Daarnaast is het gevoel van veiligheid vergroten geformuleerd als een van de doelstellingen van de 

inzet van social media rondom veilig ondernemen door de afdeling EZ van de gemeente Utrecht. Zo 

blijkt bijvoorbeeld dat het cameratoezicht voor een bepaalde wijk eraan heeft bijgedragen dat de buurt 

veiliger is geworden. Er is daardoor ook betere communicatie tussen ondernemers en gemeente. 

Wanneer zoiets succesvol wordt ingezet, is het volgens de ondernemers goed om dat te communiceren. 

De zogenaamde quick wins zijn interessant om met verschillende partijen te delen en motiveren andere 

betrokkenen wellicht om meer met veiligheid aan de slag te gaan. Voor ondernemers is het volgens 

sommige geïnterviewde ondernemers lastiger om het gevoel van veiligheid via social media te 

vergroten. Bewoners van woonwijken hebben meestal kleine zaken waarvan zij vinden dat daar iets mee 

moet gebeuren. De gemeente of de politie kan deze punten op een goede manier oppakken. Bij 

ondernemers ligt dat echter anders. De problemen of aandachtspunten zijn van een heel ander niveau. 

Het gaat dan vaak niet alleen om een kapotte lantaarn maar het gaat dan om grote issues, die ze liever 

persoonlijk rapporteren of bespreken. Vanzelfsprekend zouden kleinere issues wel via Twitter onder de 

aandacht gebracht kunnen worden.  

 

“Bij het gevoel van veiligheid vergroten moet het echte probleem niet uit het oog verloren worden. Het 

gevoel van veiligheid is leuk, maar het moet niet leiden tot een struisvogelactie […] Momenteel zijn we 

heel erg bezig met het gevoel van veiligheid te vergroten, maar het probleem daarbij is dat we de echte 
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problemen niet meer zien of dat we het normaal gaan vinden”. (Directeur Konincks Retail, mei 2011) 

 

“Als er ergens een overval gepleegd is, weet je dat eerder dan via de traditionele media. Als het in een 

van onze gebieden gebeurt, gaan wij daar naartoe om even te kijken hoe het gaat en om hulp te bieden. 

Dat is wel belangrijk dat je dat op tijd weet”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Natuurlijk moet je naar je klanten toe en naar buiten toe communiceren dat je bezig bent met KVO en 

dat je toezichthouders hebt, of een wijkagent of straatmanager. Je moet daarnaast wel de realiteit 

blijven zien. Wat er op straat gebeurt en hoe mensen met elkaar omgaan, dat moeten we niet normaal 

gaan vinden. En vervolgens oplossingen bedenken die geen gedrag veranderen, maar die het huidige 

gedrag juist stimuleren” . (Directeur Konincks Retail, mei 2011) 

 

Op het gebied van veiligheid wordt er door de politie ook intensief gebruik gemaakt van Twitter. Binnen 

de politie is een pilot gestart voor een zestal agenten in de stad Utrecht. Daarbij worden voornamelijk 

werkzaamheden naar buiten gebracht op verschillende gebieden. Er komt feedback over de wijk binnen 

en via Twitter komt er informatie bij de agenten terecht die hen anders nooit bereikt had. Sommige 

meldingen zouden de Politie niet bereiken als ze geen gebruik zouden maken van Twitter. Twitter is 

blijkbaar drempelverlagend voor mensen om naar de Politie te stappen. Ook de aangiftebereidheid is 

hoger.  

 

“Ook zie ik bijvoorbeeld berichten op Twitter als: “Er is in mijn auto ingebroken, wat moet ik nu doen?”. 

Die vragen stellen ze niet door om een aantal minuten aan een 0900 nummer te hangen. Dat gaan ze 

niet doen. Ze tikken het even in want ze zijn toch al actief op Twitter en ze krijgen dan direct van mij een 

reactie. Dat is wel belangrijk, je moet wel blijven reageren. En actief blijven zijn. Op een begeven moment 

zal ik ook wel eens moeten reageren als ik twee drie dagen afwezig ben. Als ze daarna pas een antwoord 

krijgen op hun vraag dan is dat een gemiste kans. Dan streef je je doel voorbij”. (Wijkagent 1 Politie 

Utrecht, mei 2011) 

 

Er komt op die manier veel informatie binnen waarmee de politie echt aan de slag kan, bijvoorbeeld 

informatie over dealers en drugsincidenten op straat. Dat zijn dingen die gebeuren en gezien worden 

door mensen op straat, die dat gelijk Twitteren. Er zijn op die manier extra ogen op straat. Er zijn 

ondernemers die op dit gebied zeggen: “ Mooi middel, daar wordt de opsporing mee verhoogd en daar 

hebben wij baat bij”. Dat is ook daadwerkelijk het geval. Er zijn echter ook negatieve reacties vanuit de 

ondernemers. Zij zien dit soort informatie als negatieve publiciteit voor de wijk waarin zij opereren. Het 

gros van de geïnterviewde ondernemers zegt echter dat ze op een positieve manier verbaasd zijn over 

het inzetten van social media op het gebied van veiligheid op deze manier. 

 

“Veiligheidsproblematiek is in eerste instantie wat ik gelijk Twitter. Als er een woninginbraak is gepleegd 

doe ik gelijk een getuigenoproep. Is er een overval geweest? Een getuigenoproep. Dat doe je dan ook in 

overleg met andere afdelingen van de politie, want er zijn heel veel onderzoekteams bezig om die punten 

aan te pakken. Dan mag ik soms wat meer Twitteren over het onderzoek of over de dader. Dat is wel 

leuk, dat Twitter zo uitgegroeid is om ook over deze zaken informatie te krijgen”. (Wijkagent 1 Politie 
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Utrecht, mei 2011) 

 

Voor de politie en de gemeente zijn er ook nadelen op het gebied van veiligheid. De politie wordt 

bijvoorbeeld ook gevolgd door mensen die er voordeel bij kunnen hebben. Personen die voor veel 

criminaliteit in de stad zorgen volgen de Politie ook. Dat zorgt er wel voor dat er op een bewustere 

manier wordt omgegaan met het medium en de manier waarop er informatie naar buiten wordt 

gebracht. Een agent zegt daarover: “We moeten onszelf niet in de vingers snijden: we weten dat er op 

ons wordt gelet. Daar ligt niet echt een beperking op, maar ze gaan daarbij uit van gezond verstand om 

professioneel met Twitter om te gaan”. (Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011) 

 

De derde doelstelling op het gebied van social media voor veiligheid is het creëren van draagvlak onder 

ondernemers voor een bepaald onderwerp. Een voorbeeld hiervan is het peilen van de aandachtpunten 

in een wijk om op die manier draagvlak te creëren voor een bepaald plan. Omdat dit veel interactie 

vereist tussen verschillende partijen is dit een doelstelling die door de ondernemers als een 

toekomstverhaal wordt gezien. Geen van de ondernemers en betrokkenen zegt dat dit op korte termijn 

gaat werken. De eerste stap is ondernemers zo ver krijgen dat ze informatie gaan halen op social media. 

Interactie is dan een stap te ver. Momenteel vindt de communicatie op dit gebied plaats op 

bijeenkomsten van het KVO of van een ondernemersvereniging. 

 

“ Ondernemers communiceren voornamelijk met elkaar via telefoon en bijeenkomsten of door bij elkaar 

binnen te lopen. Een groot deel is bij elkaar binnenlopen en elkaar kennen […] Met mijn buurman ga ik 

ook niet zitten e-mailen, die spreek ik wel over de schutting” (Directeur HISA, mei 2011). 

 

Het reageren op berichten vanuit de gemeente is wel een tweede stap. Daar liggen volgens de 

ondernemers kansen in de toekomst. Social media zijn namelijk ook uitermate geschikt voor het 

reageren op ondernemers en berichten. Als er een incident is komen er heel veel vragen naar boven 

vanuit verschillende partijen, dan is het belangrijk dat daar vanuit professionele organisaties zoals de 

gemeente of de politie op gereageerd wordt. Die vragen hebben namelijk veel invloed op de 

beeldvorming en kunnen niet onbeantwoord blijven. Social media zijn dan wel een van de dingen 

waarmee je die vragen er kunt uitfilteren en daarop kunt insteken. Zowel vanuit de gemeente als vanuit 

andere organisaties. Het wordt volgens de ondernemers uiteindelijk wel een taak van de gemeente om 

daarop te reageren en daarin een rode lijn te creëren, zodat er van een mug geen olifant wordt 

gemaakt. Het gebeurt nu dat er al schade is terwijl dat voorkomen had kunnen worden door correcte 

informatie naar buiten te brengen. De gemeente communiceert nu vaak achteraf aan de hand van een 

brief, terwijl het op het moment van het versturen van een brief al niet meer actueel is. 

 

Ten slotte kan gesteld worden dat het volgens de geïnterviewden van belang is dat de informatie 

verspreid wordt op een manier waarop informatie makkelijk gefilterd kan worden op relevantie. In die 

zee van informatie moet er een structuur ontstaan waardoor het aantrekkelijk wordt voor de 

ondernemers en partners om actief bezig te zijn met social media. Nu is het voor velen een informatie-

overload met name omdat veel personen Twitter ook inzetten voor het verspreiden van informatie die 

voor de ondernemers minder relevant is. Er wordt volgens de ondernemers veel te veel over koetjes en 
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kalfjes gepraat in plaats van over informatie die echt relevant of interessant is. Het voorbeeld “Ik eet 

vanavond spruitjes” of “Ik heb vanavond een feestje” wordt daarbij vaak gebruikt. De ondernemers zijn 

niet geïnteresseerd in berichten die niet over een inhoudelijke boodschappen beschikken. Omdat 

Twitter over een goede zoekfunctie beschikt, waardoor er heel erg gebiedsgericht of onderwerp gericht 

over zaken gecommuniceerd kan worden, bestaat de mogelijkheid om ook gebieds- of onderwerp 

gericht informatie te verspreiden. Daardoor wordt de informatie die relevant is voor de ondernemers 

eruit gefilterd. 

 

“Ik kan me wel voorstellen in die KVO overleggen komen wel cijfers voorbij als ze wat hebben gedaan, 

bijvoorbeeld de straatcoaches lopen van zo laat tot zo laat. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan heel 

snel in het spanningsveld komt van hoeveel informatie wil je eigenlijk delen. Ik zou geneigd zijn om dat 

gebiedsgericht te verspreiden. Binnen één winkelgebied de informatie de ondernemers vertellen van er 

waren klachten over straatcoaches, we hebben met z’n allen afgesproken dat ze voortaan van dan tot 

dan aanwezig zijn”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Ik weet niet in hoeverre dat gaat veranderen, want ik kan me wel voorstellen dat een ondernemer die 

op Smaragdplein zit #smaragdplein in zijn berichten zit en volgt en als de gemeente dan iets twittert over 

smaragdplein dan komt het op die manier ook weer bij ondernemers terecht. Ik denk dat dat beter werkt 

dan bijvoorbeeld de website utrecht.nl/veiligheid. Ik vraag me af of ze wel op die website terechtkomen”. 

(Directeur HISA, mei 2011) 

 

6.2.4 Karakteristieken van social media 

 

Uit het literatuuronderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van deze scriptie heb ik onderzoek 

gedaan naar de karakteristieken van social media. Wat zijn social media? Welke vormen van social 

media zijn er? Wat zijn onderscheidende kenmerken van social media ten opzichte van traditionele 

media? Wat zijn karakteristieken van social media? Ik heb vijf karakteristieken geformuleerd die in mijn 

ogen onderscheidend zijn. 
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Figuur 6.1 Karakteristieken van social media 

 

Medewerkers van de gemeente Utrecht zien wanneer het gaat over karakteristieken van social media 

voornamelijk de snelheid van social media als onderscheidend kenmerk. Zeker in vergelijking met 

traditionele media is snelheid een groot verschil dat invloed heeft op de communicatie vanuit de 

afdeling EZ. Waar eerst alle externe communicatie via verschillende adviseurs verliep, gaat het via social 

media snel via de medewerkers zelf. Daarnaast noemen ze de openheid van social media. Wanneer iets 

op een social media website geplaatst wordt, is het in principe openbaar voor iedereen. Dat is volgens 

de medewerkers ook een van de redenen waarom ambtenaren terughoudend zijn wanneer het over 

social media gaat. De snelheid en openheid van social media zijn volgens de medewerkers twee 

kernbegrippen die tegenover elkaar staan. De traditionele manier van externe communicatie verloopt 

namelijk via stappen, waarbij zaken meerdere malen gecheckt worden. Wanneer iets openbaar gemaakt 

wordt is daar dus tijd voor nodig. Ten derde noemen de medewerkers het onderhouden van netwerken 

als kenmerk. Bijna alle medewerkers van de afdeling EZ maken gebruik van LinkedIn op zakelijk gebied. 

Op deze manier wordt hun netwerk online op een duidelijke manier in kaart gebracht. Er wordt door de 

medewerkers semi-actief gebruik gemaakt van deze social networking site door het verzenden en 

accepteren van uitnodigingen en het communiceren van informatie. Het duidelijk in kaart brengen van 

je netwerk via een website wordt door de medewerkers als een prettig kenmerk van social media 

ervaren, omdat ze voor hun werkzaamheden voortdurend bezig zijn met het onderhouden van en 

beroep doen op hun netwerk. 

 

Daarnaast heb ik in de interviews met de ondernemers de karakteristieken met de ondernemers en 

betrokkenen rondom het KVO besproken. Mijn eerste vraag daarbij was wat de geïnterviewden zagen 

als onderscheidende kenmerken. Snelheid werd daar als meest onderscheidende kenmerk genoemd. 

Social media zijn snellere communicatiemiddelen dan bijvoorbeeld een nieuwsbrief of de krant. Op 

bijvoorbeeld Twitter kan er snel op berichten gereageerd worden en worden actualiteiten direct 

gepubliceerd. Op die manier wordt informatie sneller gedeeld en gelezen, waardoor mensen steeds 

sneller op de hoogte zijn van wat er speelt in hun wijk, hun stad of de wereld. Twitter is dan een 

voorbeeld waarbij de snelheid een onderscheidend kenmerk is. Andere social media, zoals bijvoorbeeld 

LinkedIn en Facebook, hebben ook te maken met snelheid maar in een mindere mate. Belangrijk bij de 

snelheid is voor ondernemers is dat ze tussendoor even snel informatie kunnen ophalen en verzenden. 

Via social media ook media kan je heel direct en specifiek informatie kunt verzenden, wat bijdraagt aan 

de snelheid. Je hoeft niet eerst contactgegevens op te zoeken en langs drie secretaresses voordat je 

iemand bereikt. 

 

“Social media zijn snellere communicatiemiddelen, van minuut tot minuut bij Twitter en van week tot 

week bij LinkedIn”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Het is een sneller medium om tot actie over te gaan omdat je weet dat er iets mee gaat gebeuren. Dus 

je hoeft niet een half uur aan de telefoon te hangen en vijf keer je verhaal uit te leggen. Je doet een 

bericht de deur uit en klaar, ze kijken maar wat ze ermee doen”. (Eigenaar Autobedrijf van Kuilenburg, 

mei 2011) 
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“Mensen kunnen er gewoon in de file vanuit de auto op reageren, of in de trein of weet ik het wat. Prima, 

want dat ding heb je altijd bij je. Je laptop eerst openklappen dat gaat het niet worden. Maar tussen de 

bedrijven door een tweetje doen of weet ik wat allemaal, dat kan allemaal wel. We versturen ook 

allemaal een smsje. Als je het op die manier zou kunnen doen, waarom niet?”. (Manager VMB Security, 

mei 2011) 

 

Daarnaast wordt de openheid als onderscheidend gezien. Informatie is veel toegankelijker dan ooit 

tevoren. Wanneer ondernemers mailcontact of telefonische contact hebben met partners, blijft de 

informatie binnen bepaalde grenzen beschikbaar. Wanneer deze conversatie op Facebook of LinkedIn 

wordt gevoerd is het voor iedereen zichtbaar. Volgens de ondernemers zijn er twee kanten aan dit 

verhaal. Enerzijds is het prettig als een conversatie of vraag gezien wordt door andere partijen, omdat zij 

dan mee kunnen praten over het onderwerp en eventueel antwoord kunnen geven op een vraag. Op die 

manier kan er een interessante conversatie ontstaan die anders nooit tot stand was gekomen. 

Anderzijds is niet alle informatie geschikt om op een openbare manier te delen. Daar moet dus een 

goede afweging in worden gemaakt. Daarnaast gaat alles wat je op het internet zet ook in principe niet 

weg. Over vijf jaar kan die informatie ook weer voorbij komen, waardoor ook om deze reden een goede 

afweging moet worden gemaakt in welke informatie naar buiten wordt gebracht.  

 

“Social media geven mij ook sterk het gevoel dat het open is, dat iedereen mee kan lezen. Ik zou 

bijvoorbeeld WhatsApp niet als social media zien omdat dat een 1 op 1 communicatiemiddel is […] Je ziet 

bijvoorbeeld ook binnen YouTube weer een verschuiving van openbaarheid, dat pagina’s die eerst 

openbaar waren nu afgesloten zijn”. (Directeur HISA, mei 2011) 

 

Ten derde wordt het feit dat je kunt reageren door de ondernemers genoemd. Als je naar de televisie 

kijkt is de communicatie eenrichtingsverkeer: je kunt niets terugzeggen tegen de televisie-uitzending. 

Interactie is een belangrijk onderscheidend punt, niet alleen omdat je op berichten en informatie kunt 

reageren maar ook omdat je als ondernemer via social media met andere ondernemers in gesprek kunt 

gaan. Daarnaast zijn social media volgens de ondernemers veel specifieker traditionele media. De 

artikelen in de krant zijn niet veel veranderd zijn in de afgelopen jaren. Het is momenteel zo dat als er 

een artikel gepubliceerd wordt op het internet of social media, wordt er een verdiepingsslag gemaakt 

door middel van de reacties die er geplaatst worden en de interactie die er plaats vindt. Vroeger was het 

heel oppervlakkig, er was een artikel en daar moest je het mee doen. Doordat interactie mogelijk wordt 

gemaakt door social media kan je een gigantische verdiepingsslag maken en dat is voor veel mensen 

interessant.  

 

“Dat mis ik nog al eens bij het journaal: dat item had bijvoorbeeld iets genuanceerder gemogen. Dat vind 

ik wel het leuke aan YouTube, daar kan dat wel. Dat zie je ook steeds meer bij online krantenartikelen”. 

(Directeur HISA, mei 2011) 

 

“Het interactieve aspect heeft ook nadelen. En bij de politie gebruiken we dat natuurlijk ook weer. Een 

foto die geplaatst is op internet is voor alle doeleinden toegankelijk, dus ook voor ons bij de politie. Voor 
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ons zijn het voordelen, voor andere mensen zijn dat nadelen. Dat spanningsveld zoeken sommige mensen 

ook op voor de kick”. (Wijkagent 1 Politie Utrecht, mei 2011) 

 

Het vijfde punt dat de ondernemers en betrokkenen noemen is de mogelijkheid om netwerken te 

onderhouden op een nieuwe manier. Als je bijvoorbeeld een fotograaf zoekt  dan zoek je nu veel sneller 

tussen je LinkedIn connecties dan in de Gouden Gids. Er wordt op een makkelijke en laagdrempelige 

manier contact gelegd met personen binnen je eigen netwerk of het netwerk van een van jouw 

connecties. Daarnaast is het zo dat netwerken bij het KVO heel erg van belang is: er wordt samen 

gewerkt aan een veiligheidscertificatie. Die samenwerking tussen partijen en de afhankelijkheid van 

elkaar speelt daarbij een belangrijke rol. De partijen die zich bezig houden met het KVO zijn sowieso al 

op een intensieve manier bezig met netwerken. 

 

“Netwerken, dat is toch een heel belangrijk iets. Jij kent iemand en die kent ook weer iemand en dan 

denk je: verrek, die ken ik ook. Zo is het toch wel heel interessant om daarmee om te gaan […] Het 

positieve daarvan is dat hij deel uit gaat maken van een netwerk, en dat netwerk kan voor hem heel erg 

interessant zijn. Want als jij actief bent met je Twitter gebeuren of wat dan ook en je communiceert en je 

hebt interactie met iedereen, en je wilt je dozen met eieren kwijt. Dan zal een vent die aan de andere 

kant eieren nodig heeft eerder denken aan iemand die meedoet op Twitter dan iemand anders”. 

(Manager VMB Security, mei 2011) 

 

Ten slotte haalt een van de ondernemers het hebben van een identiteit aan. Volgens hem is het bij 

social media van belang dat gebruikers allemaal een identiteit of een profiel hebben. Zonder profiel is 

het niet mogelijk om deel te nemen aan conversaties of om informatie te publiceren. 

 

“Hoort het hebben van een identiteit niet ook bij de karakteristieken van social media? Dat zit volgens 

mij een beetje verborgen onder al die andere karakteristieken. Dat is eigenlijk een enorme 

aardverschuiving ten opzichte van het oude web: dat je log-ins hebt en dat je bekend bent als persoon of 

een fictieve persoon. Dat maakt het mogelijk om die netwerken te bouwen en dat maakt dus eigenlijk 

een wezenlijk verschil als je kijkt met bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Een heel cruciaal aspect”. (Directeur 

HISA, mei 2011) 

 

6.3 Conclusie interviews 

 

In deze paragraaf worden de conclusies van de interviews samengevat. In de eerste plaats behandel ik 

de conclusies van de gesprekken met de medewerkers van de gemeente Utrecht. In paragraaf 6.3.2 

komen de conclusies van de interviews met de ondernemers en betrokkenen rondom het KVO aan bod. 

In paragraaf 6.3.3 bespreek ik een aantal opvallende zaken die naar voren zijn gekomen uit de 

interviews als verschillen tussen de medewerkers en de ondernemers. 
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6.3.1 Conclusie medewerkers EZ gemeente Utrecht  

 

Medewerkers van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht houden zich momenteel op 

een inactieve manier bezig met social media op zakelijk gebied. Vanuit de gemeente Utrecht wordt het 

gebruik van social media niet gestimuleerd. Er zijn weinig voorbeelden te noemen van de inzet van 

social media door de gemeente Utrecht, omdat de meeste medewerkers nog in de oriënterende fase 

zitten waarbij ze voornamelijk op zoek zijn naar manieren om het te gebruiken voor hun 

werkzaamheden. Vanuit het communicatiebureau van de gemeente Utrecht is er geen beleid opgesteld 

rondom social media. Volgens de medewerkers is dat ook een lastig punt. Sommige medewerkers willen 

er wel mee aan de slag maar weten niet precies hoe en weten daarnaast ook niet wat de regels zijn 

omtrent deze vorm van externe communicatie. Normalerwijze zijn er namelijk strikte regels opgesteld 

op dit gebied. 

 

Momenteel wordt voornamelijk LinkedIn gebruikt door de medewerkers om connecties te 

onderhouden. Een enkeling gebruikt LinkedIn op een interactieve manier door bijvoorbeeld vragen te 

stellen in een LinkedIn groep. Veel medewerkers zijn echter ook niet op de hoogte van deze 

mogelijkheden. Twitter wordt in eerste instantie door een aantal medewerkers gebruikt informatie te 

halen. Ze volgen interessante instellingen om op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws 

in de stad en omtrent onderwerpen waarmee ze zich bezig houden in hun dagelijkse werkzaamheden. 

Een aantal medewerkers gebruikt Twitter om hun meningen te etaleren en om informatie te delen met 

volgers. Wanneer er niet alleen informatie gehaald wordt, maar ook verzonden wordt komt er een 

ander punt aan het licht. De medewerkers vinden het dan lastig om een keuze te maken tussen privé 

informatie en zakelijke informatie. Je wilt voor een deel van je berichten uit de naam van de gemeente 

spreken, bijvoorbeeld om in contact te komen met zakelijke relaties, maar voor een deel wil je ook privé 

zaken delen of volgen. Die paradox wordt als een van de belangrijkste punten gezien die de 

medewerkers tegenhouden om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast is het gebrek aan kennis op het 

gebied van social media ook een punt dat ze tegenhoudt. 

 

De interesse voor social media is bij de medewerkers van EZ echter wel groots aanwezig. In de 

gesprekken kwam naar voren dat iedereen erg benieuwd is naar wat social media nou eigenlijk precies 

zijn en wat de mogelijkheden zijn voor toepassingen op zakelijk gebied. 

 

6.3.2 Conclusies interviews ondernemers en betrokkenen KVO  

 

Uit de interviews met de ondernemers en een aantal betrokkenen rondom het Keurmerk Veilig 

Ondernemen is gebleken dat alle geïnterviewden gebruik maken van social media. De manier waarop ze 

gebruik maken van de media en de activiteit verschilt echter erg per ondernemer. Er zijn twee groepen 

te onderscheiden. Enerzijds bestaat er een groep die met social media begonnen is omdat ze door 

geluiden om zich heen hebben gehoord dat het een groeiende manier van communicatie is. Ze hebben 

bijvoorbeeld een profiel op LinkedIn of Facebook dat ze op een inactieve manier gebruiken. Ze 

accepteren uitnodigingen en lezen af en toe informatie die er op deze social media wordt gepubliceerd. 

Anderzijds is er een groep ondernemers die actief gebruik maakt van social media. Zij zijn te vinden op 
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verschillende social media websites en zetten social media in om in contact te komen met klanten en 

informatie te verspreiden over hun business.  

 

Rondom veiligheid wordt er alleen door politieagenten gebruik gemaakt van social media. Twitter is 

voor het verspreiden en ontvangen het meest geschikte medium, omdat er op een laagdrempelige 

manier informatie ontvangen en verzonden kan worden. Het grootste deel van de geïnterviewde 

ondernemers maakt echter geen gebruik van dit medium, waardoor LinkedIn in combinatie met Twitter 

meer geschikt lijkt. Het verspreiden van informatie over de werkzaamheden rondom veilig ondernemen 

van de afdeling EZ van de gemeente Utrecht vinden de ondernemers het meest geschikt wanneer het 

gaat over de inzet van social media. Ze zijn geïnteresseerd in waar de gemeente zich mee bezig houdt, 

mede doordat ze zelf betrokken zijn bij het ontwikkelen van een KVO. Daarnaast zien de ondernemers 

ook mogelijkheden voor het gebruiken van informatie die personen op Twitter verspreiden omtrent 

veiligheid. Deze informatie kan meegenomen worden bij het opstellen van een actielijst voor het KVO in 

een bepaalde wijk.  

 

De ondernemers zien als belangrijkste onderscheidende kenmerk van social media de snelheid waarmee 

er gecommuniceerd wordt. Anders dan bijvoorbeeld een nieuwsbrief of de krant, wordt informatie via 

social media op een snelle en laagdrempelige manier gedeeld. Ze gebruiken Twitter om op de hoogte te 

zijn en te blijven van het laatste nieuws. LinkedIn wordt eerder gebruikt om te netwerken, een ander 

kenmerk van social media wat in de interviews naar voren is gekomen. Ook openheid wordt gezien als 

een kenmerk van social media. Conversaties en informatie worden publiekelijk gevoerd en gedeeld, wat 

zijn voor- en nadelen heeft. De interactie die deze openheid teweeg brengt noemen de ondernemers 

het reageren op berichten. Bij een televisie-uitzending is het niet mogelijk om te reageren op hetgeen 

wat er uitgezonden wordt. Dat wordt als een tekortkoming ervaren: de geïnterviewden vinden het leuk 

en interessant om hun mening te delen met anderen zodat er een verdiepingsslag gemaakt kan worden. 

 

6.3.3 Conclusie medewerkers EZ gemeente Utrecht en ondernemers 

 

Uit de interviews is gebleken dat er een aantal verschillen zijn tussen de ondernemers en de 

medewerkers van de gemeente Utrecht op het gebied van social media. In de eerste plaats is dat de 

snelheid van de ondernemers versus de correctheid van de medewerkers. Ondernemers hechten veel 

waarde aan de snelheid waarmee informatie gedeeld kan worden via social media, terwijl de 

medewerkers van de afdeling EZ naast de snelheid ook veel waarde hechten aan de correctheid van de 

boodschap. Bij de ondernemers lijkt dit aspect minder van belang, omdat ze vanuit hun eigen persoon 

spreken. Dat brengt me direct op het tweede verschil. De ondernemers ventileren via social media hun 

eigen persoonlijke mening, terwijl de ambtenaren van de gemeente een gemeentelijk uitgangspunt naar 

buiten brengen. Dat is ook waarom de ambtenaren het lastig vinden om met social media te beginnen. 

Ze hebben niet het idee dat ze vanuit de eigen persoon spreken, maar dat de berichten die ze op de 

social media websites plaatsen vanuit de gemeente komen.  De ondernemers spreken vanuit een 

individuele actie, terwijl de medewerkers van de gemeente Utrecht te maken hebben met een 

groepsstrategie. Vanuit de gemeente is echter geen beleid opgesteld dat als houvast kan dienen voor de 

inzet van social media. Dat is een van de redenen waarom de ambtenaren terughoudend zijn en 
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waarom de ondernemers hier makkelijker mee aan de slag gaan. Op andere gebieden van communicatie 

hebben de medewerkers te maken met communicatiebeleid. Regels over de manier waarop ze vanuit de 

gemeente geacht worden te communiceren naar externe partijen. De ondernemers lopen bij elkaar 

binnen en zijn veel minder gebonden aan regels. Ze communiceren op een laagdrempelige manier met 

elkaar en zoeken gemakkelijk contact met de gemeente. 

 

6.4 Aanbevelingen voor de afdeling EZ 

 

Uit de gesprekken met de medewerkers is gebleken dat de medewerkers van de afdeling EZ op een 

positieve manier openstaan voor de inzet van social media. Niet alleen de medewerkers die zich bezig 

houden met het onderwerp veilig ondernemen zien mogelijkheden. Ook de andere medewerkers van de 

afdeling zoeken naar een manier om social media in te zetten voor hun werkzaamheden, bijvoorbeeld 

voor de communicatie met ondernemers op verschillende gebieden, het informeren van de burgers in 

bepaalde wijken, vragen beantwoorden vanuit ondernemers of burgers, het naar buiten brengen van 

beleid en het delen van informatie rondom beurzen en evenementen.  

 

De gretigheid van de medewerkers om met social media aan de slag te gaan, de angst hebben om de 

boot te missen en de positieve houding vanuit de ambtenaren van de afdeling EZ en de ondernemers 

met wie ze samenwerken rondom veilig ondernemen zijn de eerste stappen in de goede richting. Zowel 

de ondernemers als de afdeling EZ zijn tevreden over de huidige manier van samenwerken en staan 

open voor de inzet van social media. Er moet echter een grote stap worden gezet die de hele afdeling 

betreft, in de vorm van een social media nota. Op die manier zijn de medewerkers op de hoogte van de 

mogelijkheden van social media en worden ze  bevestigd vanuit het management. Daarnaast betreft de 

nota ook de voorwaarden om met social media aan de slag te gaan. In de nota moet een aantal 

richtlijnen worden opgenomen voor de medewerkers, zodat ze weten binnen welke grenzen ze kunnen 

en mogen opereren. Vanuit het communicatiebureau van de gemeente wordt er uitgegaan van drie 

basisregels voor externe communicatie. In mijn ogen is het van belang dat die regels in acht worden 

gehouden, maar dat er een gefundeerde basis komt voor het gebruik van social media waardoor de 

medewerkers het idee krijgen dat het gesteund wordt door de organisatie. Nu hebben ze naar mijn 

mening het idee dat ze tegen worden gehouden door de tegenstrijdige communicatieregels: snelheid 

versus correctheid, het privé versus zakelijke issue en de onwetendheid over de verschillende 

mogelijkheden. 

 

Daarnaast is het rondom veilig ondernemen van belang om een stappenplan op te stellen dat helpt de 

inzet van social media te structureren. In mijn ogen is het daarbij belangrijk dat er gestart wordt met 

social media die in de eerste plaats makkelijk in gebruik zijn en dicht bij de huidige manier van 

communiceren staan. Informatie verspreiden via Twitter en LinkedIn rondom de werkzaamheden die 

uitgevoerd worden op het gebied van het KVO en veilig ondernemen is dan het doel. De frequentie van 

de communicatie mag dan wel omhoog, omdat er nu voornamelijk informatie gecommuniceerd wordt 

via de nieuwsbrief die maar vier keer per jaar uitgebracht wordt. De ondernemers hebben in de 

interviews aangegeven dat ze erg openstaan voor deze manier van communiceren. Interactie is in dit 



 
64 

geval nog weinig of niet aan de orde. Dat is ook niet het doel. Mocht het zijn dat ondernemers via deze 

weg toch toenadering zoeken in de vorm van vragen of berichten, is het wel belangrijk dat er op deze 

berichten gereageerd wordt. 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6.2 Stappenplan EZ 

 

6.5 Theorie en empirie 

 

6.5.1 Karakteristieken van social media 

 

In paragraaf 3.5 heb ik een vijftal karakteristieken van social media geformuleerd. Deze karakteristieken 

heb ik terug laten komen in de interviews door aan de ondernemers en betrokkenen te vragen welke 

onderscheidende kenmerken zij zagen van social media ten opzichte van traditionele media. De 

ondernemers noemden de kenmerken snelheid, openheid, reageren en netwerken. Een van de 

ondernemers noemde daarnaast ook nog het kenmerk identiteit. 

 

Wanneer ik de door de ondernemers geformuleerde kenmerken vergelijk met de door mij 

geformuleerde karakteristieken zie ik een aantal overeenkomsten. In de eerste plaats zien de 

ondernemers openheid als een onderscheidend kenmerk. De openheid van social media en web 2.0 laat 

zich volgens de auteurs van het boek Ambtenaar 2.0 verklaren door de geschiedenis van het internet. 

Het van oorsprong militaire netwerk was allesbehalve open toen het werd opgericht, maar voornamelijk 

dankzij Al Gore, zoals besproken in paragraaf 3.5.4, is dit netwerk ook beschikbaar gekomen voor andere 

doeleinden. De ondernemers zien de openheid als gegeven dat iedereen mee kan lezen wat er 

gepubliceerd wordt. Niet langer zijn conversaties tussen twee personen, maar ze worden toegankelijk 

voor de hele wereld. Natuurlijk wordt er in het publiceren een afweging gemaakt tussen welke zaken 

wel en niet geschikt zijn voor social media en daarmee voor openheid. Informatie is veel toegankelijker 

dan ooit tevoren. Enerzijds vinden de ondernemers het prettig als een conversatie of vraag gezien wordt 

door andere partijen, omdat zij dan mee kunnen praten over het onderwerp en eventueel antwoord 

kunnen geven op een vraag. Anderzijds is niet alle informatie geschikt om op een openbare manier te 

delen. Daar moet dus een goede afweging in worden gemaakt.  

 

Uit de interviews kwam daarnaast het kenmerk reageren naar boven. Onder reageren wordt de 

mogelijkheid om te reageren op berichten en content verstaan. Social media gaat niet langer over 

eenrichtingsverkeer vanuit de zender, maar betreft tweerichtingsverkeer tussen zender en ontvanger. 

Deze mogelijkheid is een nieuw fenomeen, wat in mijn literatuurreview interactie wordt genoemd. 

Interactiviteit heeft volgens Boer en Brennecke (2006) de traditionele massamediale communicatie die 

veelal in één richting verliep, ingrijpend veranderd. De rol van zender of ontvanger is minder duidelijk 
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(Boer & Brennecke, 2006, p. 149). 

 

Ten derde zien de ondernemers netwerken als een van de karakteristieken van social media. Dit komt 

met name naar voren wanneer er gesproken wordt over de website LinkedIn. Deze social networking 

site wordt door bijna alle ondernemers gebruikt. Sommige maken er gebruik van door mensen op te 

zoeken, anderen plaatsen er vragen die ze beantwoord hopen te krijgen door connecties uit hun 

netwerk. Het duidelijk in kaart brengen van een netwerk gebeurt volgens de ondernemers op een 

nieuwe manier via social networking sites. In mijn literatuurreview kwam dit ook naar boven: net zoals 

in het echte leven, ontstaan er ook online verschillende netwerken. Waar iedereen in de echte wereld lid 

is van een vriendengroep, werknemersorganisatie en familie, hoor je online ook bij verschillende 

groepen. Deze groepen zijn echter geregistreerd en duidelijker in beeld. Relaties worden onderling op 

een duidelijke manier weergegeven en er worden op verschillende social networking sites suggesties 

gedaan voor nieuwe relaties. Via deze websites kunnen mensen ook op een makkelijkere manier bereikt 

worden. Je kunt beroep doen op connecties uit jouw eigen netwerk en dat van anderen.  

 

In de interviews kwam daarnaast nog het  kenmerk snelheid naar boven. In mijn ogen hangt de snelheid 

van social media wel samen met de interactie en participatie. Participatie betekent actieve deelname. 

Deze deelname bestaat uit tweerichtingsverkeer tussen verschillende partijen. Social media 

onderscheiden zich op het gebied van participatie, omdat het snelle media zijn waarbij activiteit 

belangrijk is. Anders dan bijvoorbeeld kranten, waarbij het nieuws afhankelijk is van het moment van 

uitgave, wordt op social media websites informatie op een snelle manier gedeeld. Wanneer er niet op 

een snelle manier gereageerd wordt, gaat er naar mijn idee een deel van de geloofwaardigheid van de 

zender verloren. De geïnterviewde ondernemers beamen dit. Omdat ondernemers zich in een omgeving 

bevinden waarin tijd een belangrijk gegeven is, hechten zij veel waarde aan de snelheid waarmee 

informatie gedeeld wordt. Ze zien ook mogelijkheden in het delen van informatie op het gebied van 

veiligheid. Boodschappen rondom verdachte zaken en bijvoorbeeld een kapot wegdek, kunnen via social 

media op een laagdrempelige manier snel aan een groot publiek verzonden worden. Je hoeft daarvoor 

niet een half uur aan de lijn te hangen met een medewerker van de gemeente. De ondernemer heeft op 

die manier wel het gevoel dat hij zijn burgerplicht vervuld heeft. 

 

De snelheid waarmee iemand participeert bepaalt een deel de kracht van de boodschap. De 

karakteristieken interactie en participatie zijn mijns inziens aan elkaar gerelateerd. Participatie is niet 

mogelijk als de mogelijkheid niet bestond tot interactie en andersom. 

 

Ten slotte noemt een van de ondernemers het hebben van een identiteit of profiel als onderscheidend. 

Dit kenmerk ben ik niet letterlijk tegengekomen in de literatuur, maar biedt in mijn ogen wel een 

onderscheidend vermogen ten opzichte van traditionele media. Zonder profiel is het niet mogelijk om 

deel te nemen aan social networking sites en andere vormen van social media. Je moet je op een of 

andere manier kenbaar maken: met een profiel waar informatie in staat over je leeftijd, geslacht, 

persoonlijke interesses en opleiding. Daarnaast wordt ook er ook verwacht dat je een foto van jezelf als 

profielfoto instelt. Het etaleren van je persoonlijkheid is in mijn ogen minder van belang voor de inzet 

van social media rondom het thema veilig ondernemen. Het gaat, anders dan een ambtenaar die 
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gebruik maakt van social media op zakelijk gebied, niet om de persoon die de informatie verzendt, maar 

om de informatie zelf. Het is wel van belang dat de gemeente laat zien dat de pagina’s die ze beheren 

van de gemeente zijn, maar het persoonlijke aspect is hier minder van belang. In mijn literatuurreview 

heb ik aandacht besteed aan het niveau waarop mensen met elkaar communiceren. Het niveau waarop 

mensen met elkaar in een netwerk zitten en eventueel informatie delen is horizontaal. Iedereen heeft 

dezelfde profielpagina en (meestal) dezelfde rechten. In het boek Ambtenaar 2.0 wordt benadrukt dat 

het egalitaire van dergelijke groepen de betrokkenheid versterkt en nieuwe vormen van contact, 

samenwerking en kennisuitwisseling creëert (Ambtenaar 2.0, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6.3 Karakteristieken van social media  

 

Zoals in bovenstaand figuur te zien is, aan de hand van de groene cirkels, bestaat er over vier van de vijf 

karakteristieken uit de literatuur overeenstemming tussen de ondernemers, medewerkers en de 

literatuur. Daarnaast wordt er door de ondernemers nog een ander kenmerk genoemd, namelijk het 

hebben van een identiteit. In de literatuur ben ik dit kenmerk niet tegen gekomen. In mijn ogen sluit het 

wel goed aan op de karakteristieken, omdat het hebben van een identiteit of profiel een voorwaarde is 

voor de inzet van social media.  

 

Dat zowel de ondernemers als de medewerkers en de literatuur bovenstaande kenmerken van social 

media zien is in mijn ogen het gevolg van de ontwikkeling van de technologie en het gebruik van het 

internet. In de zee van ontwikkelingen hebben auteurs en gebruikers gezocht naar fundamenten 

waarmee betrouwbare concepten kunnen worden ontwikkeld. Door met elkaar in discussie te gaan is 

een aantal van die concepten naar de achtergrond verdwenen en blijkt een groot aantal auteurs en 

gebruikers overeenstemming te vinden in bovenstaande begrippen. Wat mij betreft zijn dit de 

funderende kenmerken die terugkerend zijn wanneer er over dit onderwerp gesproken wordt. 
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6.5.2 Social media in de publieke sector 

 

In hoofdstuk 4 wordt social media in de publieke sector besproken. Uit mijn literatuurreview is met 

name naar voren gekomen dat de manier van communiceren vanuit de overheid en specifiek vanuit 

gemeentes voornamelijk eenrichtingsverkeer is. Door de verandering in communicatie door het gebruik 

van social media door gebruikers, raken burgers en ondernemers steeds meer gewend aan een snelle 

manier van communiceren. De samenleving verandert, wat betekent dat ook de overheid moet mee 

veranderen om de relatie met de samenleving te onderhouden. De verandering komt namelijk van 

buiten. Naarmate de maatschappij meer gaat werken volgens principes van web 2.0 zal de verwachting 

groter worden dat de overheid ook op die manier gaat werken. Het ziet er naar uit dat het geen kwestie 

van kiezen is: op de een of andere manier zal de gemeente zich aan moeten sluiten bij de 

ontwikkelingen rondom social media. De ondernemers zijn het hiermee eens. Zij zien het als een 

ontwikkeling waar uiteindelijk alle grote organisaties en professionals in mee moeten gaan.  

 

In de interviews met ondernemers is een van de kansen voor social media in de publieke sector aan bod 

gekomen. Met de ondernemers heb ik gesproken over de mogelijkheid voor interactie via social media, 

met bijvoorbeeld als doel het creëren van draagvlak. In mijn literatuurreview heb ik dit democratische 

participatie genoemd. De mogelijkheid om je kenbaar te maken aan de buitenwereld via onder andere 

social media is een belangrijke ontwikkeling voor de publieke sector. Het internet geeft iedereen de 

mogelijkheid om ideeën en kritiek te delen met de rest van de wereld. Het gaat daarbij niet per definitie 

om directe democratie. Via social media wordt het echter eenvoudiger en laagdrempeliger om in 

contact te komen met burgers en ondernemers, zodat om hun mening gevraagd kan worden. De 

ondernemers zagen deze mogelijkheid echter als een toekomstbeeld. Momenteel is het namelijk zo dat 

een klein deel van de ondernemers gebruik maakt van social media. Van deze groep is er maar een 

handjevol ondernemers die op een actieve manier gebruik maken van social media, bijvoorbeeld voor 

het delen van informatie en het in gesprek gaan met andere gebruikers. Vragen om interactie is de 

ondernemers momenteel een stap te ver. Ze zijn bereid om mee te gaan in de ontwikkeling en via social 

media op de hoogte gehouden te worden van informatie rondom veilig ondernemen. De bereidheid om 

actief deel te gaan nemen in netwerken en groepen is er echter nog niet. 

 

Daarnaast heb ik mijn mijn literatuurreview de kans transparantie besproken. Bij het aanhalen van de 

karakteristieken van social media heb ik het kenmerk openheid aangehaald. Daar heb ik uitgelegd dat de 

begrippen transparantie en openheid bij elkaar horen. Voor de overheid liggen hier kansen. Het 

openbaar maken van documenten en informatie over bestuurlijke aangelegenheden is steeds meer 

gemeengoed geworden in onze samenleving. Volgens de ondernemers liggen hier de grootste kansen 

voor de inzet van social media door de afdeling Economische Zaken. Het delen van informatie rondom 

werkzaamheden van de gemeente en andere overheidsinstellingen is iets wat hen erg interesseert. Door 

in te spelen op de behoeften van de ondernemers en burgers, kan er een positieve verstandhouding 

ontstaan tussen beide partijen.  

 

"Door meer informatie (documenten, databanken, etc.) openbaar te maken ontstaan nieuwe initiatieven 

in de samenleving en het transparant maken van processen geeft burgers de mogelijkheid om op het 
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juiste moment aan te sluiten. Datzelfde geldt overigens nog sterker voor transparantie binnen de 

organisatie" (Ambtenaar 2.0, 2008, p. 42). 

 

De overige kansen die ik heb geformuleerd in hoofdstuk 4 zijn netwerken en delen. Deze beide aspecten 

heb ik in de voorgaande paragraaf besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figuur 6.4 Kansen social media in de publieke sector 

 

Wanneer er gekeken wordt naar de kansen die de geïnterviewden noemen en de kansen die er in de 

literatuur naar voren komen, is er een aantal overeenkomsten te  ontdekken. In bovenstaand figuur zijn 

die in groen weergegeven. De twee kansen democratische participatie en co-creatie worden niet door 

de geïnterviewden genoemd. Wanneer hierover in de interviews gesproken wordt blijkt dat deze 

begrippen te ver van de ondernemers en medewerkers af staan. Om deze twee kansen te bereiken is 

namelijk interactie vereist, wat een stap verder is dan het delen van informatie via bijvoorbeeld 

netwerken. De inzet van social media door de afdeling EZ zit nog in de opbouwfase: ze zijn bezig met 

pionierswerk. Rondom veilig ondernemen staat samenwerking tussen verschillende partijen centraal. 

Binnen dit netwerk wil de afdeling EZ aan de slag gaan met social media, waarbij ze in de opbouwfase 

nog niet de hele wereld willen betrekken. Zolang ze dit pionierswerk met een beperkte groep bekenden 

en betrouwbare mensen kunnen uitproberen, voelt iedereen zich veilig. Democratische participatie en 

co-creatie zijn in dit kader dan nog niet van toepassing. 

 

Opvallend is dat bij het vragen naar de kansen voor social media in de publieke sector delen wel 

genoemd wordt, terwijl dit bij de karakteristieken door de geïnterviewden niet als onderscheidend 

kenmerk wordt gezien. Wellicht is dit toe te schrijven aan de kijk op de social media. Wanneer er 

gekeken wordt naar de karakteristieken van social media zijn het voornamelijk abstracte begrippen. Als 

het vervolgens gaat over kansen voor veilig ondernemen staat het dichter bij de geïnterviewden en 
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kunnen ze een beter beeld schetsen van de mogelijkheden. Delen komt in dat geval wel naar voren. 
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7. Conclusie 

 

Door middel van de theoretische inzichten verkregen uit de hoofdstukken 3 en 4 en de verzamelde 

data in hoofdstuk 6, wil ik in dit hoofdstuk graag antwoord geven op de door mij geformuleerde 

onderzoeksvragen. In paragraaf 7.1 bespreek ik de antwoorden op de vragen 1a t/m 1d, die 

betrekking hebben op de geschiedenis en karakteristieken van social media. In paragraaf 7.2 komt 

social media in de publieke sector aan bod. In de laatste paragraaf bespreek ik de inzet van social 

media door de afdeling EZ van de gemeente Utrecht rondom veilig ondernemen. 

 

 

1a. Hoe ziet de geschiedenis van social media eruit? 

1b. Wat zijn kernbegrippen omtrent social media? 

1c. Welke vormen van social media zijn er te onderscheiden? 

1d. Wat zijn de karakteristieken van social media? 

 

2a. Hoe kunnen social media worden ingezet in het publieke domein door    

  overheidsinstanties? 

2b.  Welke kernbegrippen spelen hier een rol bij? 

2c. Hoe worden social media ingezet door overheidsinstanties? 

 

3a. Welke kansen en bedreigingen zijn verbonden aan de inzet van social media in de 

   publieke sector verbonden volgens de medewerkers? 

3b. Wat wordt de bijdrage van de medewerkers en de ondernemers aan de inzet van 

 social media voor het onderwerp Veilig Ondernemen, volgens de  

 medewerkers en de ondernemers ? 

3c.  Welke kernbegrippen spelen een rol in dit verband, volgens de medewerkers en  de 

ondernemers? 

3d. Op welke manier kunnen social media bijdragen aan het realiseren van de  

 doelstellingen rondom Veilig Ondernemen binnen de gemeente Utrecht? 

 

 

7.1 Vraag 1: De karakteristieken van social media 

 

De opkomst van social media komt voort uit de veranderingen rondom het internet van web 1.0 naar 

web 2.0. Het doel van het internet was in eerste instantie om informatie-uitwisseling toegankelijk te 

maken tussen militairen en wetenschappers. Eind jaren tachtig werd het internet voor het grote publiek 

toegankelijk. De invloed van het internet was vanaf het eerste moment revolutionair. Aanvankelijk was 

het internet alleen een publicatiemedium. Ten opzichte van traditionele media bood het internet een 

snelle manier van eenzijdig communiceren en een groot bereik. Web 2.0 is in mijn ogen een 

ontwikkeling op het gebied van internet die naast publiceren ook interactie mogelijk maakt. De 
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mogelijkheid tot interactie is in mijn ogen de tweede fase in de ontwikkeling van het wereldwijde web. 

Het is de technologie die interactie op het web mogelijk maakt. Naast web 2.0 zijn er nog een aantal 

andere termen die een rol spelen bij een plaatsbepaling van social media. User Generated Content 

(UGC) wordt in dit verband genoemd door onder andere Kaplan & Haenlein (2009). Volgens deze 

auteurs kan UGC gezien worden als de manieren waarop mensen gebruik maken van social media. Het 

zijn verschillende vormen van media-inhoud die publiekelijk beschikbaar zijn en gemaakt zijn door 

eindgebruikers. De grens tussen producent en consument is hiermee steeds vager geworden. 

 

Social media zijn in mijn ogen online communicatievormen- en technieken waarbij het mogelijk wordt 

gemaakt om informatie met elkaar te delen. De informatie die er gedeeld wordt varieert van foto’s tot 

presentaties, muziek, foto’s, nieuwsartikelen etc. Het is een verzameling waarbij de geproduceerde 

media door en voor velen gemaakt wordt. Er zijn daarbij verschillende vormen van social media. In de 

eerste plaats zijn blogs te onderscheiden. Op een blog worden verschillende berichten onder elkaar 

weergegeven op een website. Een variant op de blogs zijn de microblogs, waarbij gebruikers korte 

berichten publiceren. Daarnaast zijn social networking sites een vorm van social media. Ze worden 

gekenmerkt door individuen die met elkaar in contact komen rondom een bepaald onderwerp of omdat 

ze elkaar kennen of willen leren kennen. Content communities zijn een vierde vorm van social media. 

Het belangrijkste doel is het delen van media inhoud tussen gebruikers. Forums zijn websites voor het 

uitwisselen van ideeën en meningen, veelal rondom specifieke interesses (Constantinides & Fountain, 

2007). Ten slotte vallen content aggegrators ook onder social media omdat ze er voor zorgen dat 

personen geabonneerd zijn  op vernieuwingen van social media websites. Er wordt op een 

laagdrempelige manier informatie aangeboden.  

 

Social media hebben ten opzichte van traditionele media een aantal onderscheidende karakteristieken. 

In de eerste plaats is dat de interactie die op social media websites mogelijk is. Het kenmerk participatie 

hangt met interactie samen. Participatie betekent actieve deelname: iets dat bij social media een 

voorwaarde is om het te laten slagen. Deze deelname bestaat uit tweerichtingsverkeer tussen 

verschillende partijen. Ten derde wordt het kenmerk netwerken onderscheiden. Sinds de komst van 

social media kunnen netwerken online op een duidelijke manier in kaart worden gebracht en zijn eigen 

connecties en die van anderen beter inzichtelijk. Op een laagdrempelige manier kunnen gebruikers met 

elkaar in contact komen. Ook openheid is een onderscheidend kenmerk van social media. Conversaties 

en connecties zijn niet langer afgesloten maar voor iedereen zichtbaar. Informatie wordt sinds de komst 

van social media op een laagdrempelige manier gedeeld met een groot publiek, omdat social media 

websites in principe voor iedereen toegankelijk en openbaar zijn. Het vijfde kenmerk, delen, is niet op 

een grootschalige en snelle manier mogelijk aan de hand van traditionele media. Het delen van 

informatie is ook van belang om aan de andere vier kenmerken te voldoen. 

 

De geïnterviewden zien de kenmerken snelheid, en daarmee participatie, interactie, netwerken en 

openheid als onderscheidend. Daarnaast wordt het hebben van een identiteit genoemd, als voorwaarde 

om met social media aan de slag te gaan. 
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7.2 Vraag 2: Social media in de publieke sector 

 

Social media worden al door verschillende gemeentes en andere overheden succesvol ingezet. In mijn 

onderzoek heb ik kort een zestal voorbeelden aangehaald om te laten zien hoe bijvoorbeeld gemeentes 

social media inzetten om in contact te komen met burgers, informatie te delen en te halen. Van de 

Politie Hollands-midden (https://twitter.com/#!/PolitieHM) is bekend dat zij het medium Twitter actief 

inzetten om bewoners te informeren over gebeurtenissen. Per stad of dorp geven zij aan wat relevant is 

en delen zij informatie over bijvoorbeeld inbraken, aanrijdingen en vermiste inwoners. De gemeente 

Almere maakt actief gebruik van haar Hyves-pagina (http://gemeentealmere.hyves.nl/). Ze laten via de 

pagina onder andere weten dat het college van burgemeester en wethouders persoonlijk in gesprek 

gaat met inwoners over thema’s die spelen in je buurt. De stad Arnhem pakt het anders aan, namelijk 

door middel van een website (http://www.arnhem-direct.nl/). Op de website staat actuele informatie 

over bijvoorbeeld gebeurtenissen in de stad. Gemeente Smallingerland heeft een community opgezet 

(http://wijbouweneenwijk.nl/) waarin omwonenden, geïnteresseerden en deskundigen samen een 

nieuwe woonwijk ontwerpen waarbij innovatie en duurzaamheid voorop staan. De stad Tilburg heeft 

een website ingericht voor het aanwijzen, bespreken en oplossen van zorgen over buurt, woning of 

bedrijfspand (http://www.onzebuurtveilig.nl/).  

 

De onderscheidende kenmerken van social media hebben er aan bij gedragen dat er in de samenleving 

op een andere manier is gecommuniceerd wordt. Ook de overheid heeft deze ontwikkeling opgemerkt. 

Voor de publieke sector is er een aantal kansen te noemen op dit gebied. Een drietal van deze kansen 

sluit aan op de karakteristieken van social media. Het delen van informatie en het onderhouden van 

netwerken via social media zijn twee belangrijke kansen voor deze sector. Daarnaast is transparantie 

een van de kansen die te noemen is op dit gebied. Transparantie hangt in mijn ogen samen met het 

kenmerk openheid. Voor de publieke sector is het van groot belang om transparant te zijn naar de 

maatschappij en via social media kan dit op een laagdrempelige manier bereikt worden. Ten vierde is 

democratische participatie een kans. Het nieuwe internet geeft iedereen de mogelijkheid om ideeën en 

kritiek te delen met de rest van de wereld. Het gaat daarbij niet per definitie om directe democratie, 

maar via social media wordt het eenvoudiger om in contact te komen met burgers en ondernemers. Ten 

slotte is co-creatie ook een van de mogelijkheden van social media voor de publieke sector. Bij co-

creatie wordt er beroep gedaan op verschillende partijen om samen te werken aan een bepaald doel. 

Via social media is dit op een eenvoudige manier te realiseren. 

 

7.3 Vraag 3: Social media en veilig ondernemen  

 

Welke kansen social media bieden voor de publieke sector heb ik hierboven bij het beantwoorden van 

vraag 2 besproken. Daarbij wordt er door de geïnterviewden voornamelijk de focus gelegd op de kansen 

transparantie, delen en netwerken. Om op een vertrouwde manier met social media te beginnen is dit 

volgens zowel de ondernemers als de medewerkers de meest voor de hand liggende start. 

Democratische participatie en co-creatie zijn dan een eventuele volgende stap. Naast bovenstaande 

kansen zijn er ook een aantal bedreigingen te noemen. De impact van social media technologieën op de 

https://twitter.com/#!/PolitieHM
http://gemeentealmere.hyves.nl/
http://www.arnhem-direct.nl/
http://wijbouweneenwijk.nl/
http://www.onzebuurtveilig.nl/
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werkwijze en communicatie van de overheid is aanzienlijk. Omdat op social media websites de 

producent tegelijkertijd gebruiker is en andersom, zijn de grenzen minder duidelijk en zichtbaar. De 

vervaging van grenzen kan voor de overheid als bedreiging worden gezien, waarbij de overheid zich 

moet afvragen of en waar er een lijn getrokken moet worden. In mijn ogen zijn daarnaast 

veiligheidsoverwegingen een belangrijk punt. De lijn tussen wat momenteel open en gesloten is is vrij 

duidelijk. Informatie wordt binnen verschillende niveaus van overheden goed beschermd en wordt 

alleen publiek gemaakt wanneer daar om gevraagd wordt. Het publiek maken van informatie is zowel 

een kans als bedreiging. Ook verlies van controle op de burgers en ambtenaren is een bedreiging. 

Momenteel is er voor externe communicatie een aantal regels opgesteld waaraan zij zich dienen te 

houden. Het feit dat zowel ambtenaren als burgers op een vrije manier met elkaar en over elkaar 

kunnen communiceren en content kunnen uitwisselen kan ook als een bedreiging worden gezien. Er is 

niet langer controle op de manier van communiceren. 

 

De afdeling Economische Zaken van de gemeente Utrecht is geïnteresseerd in de manier waarop ze 

rondom veilig ondernemen gebruik kan maken van social media. Uit de interviews met ondernemers en 

een aantal betrokkenen rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen is gebleken dat alle geïnterviewden 

gebruik maken van social media. De manier waarop ze gebruik maken van de media en de activiteit 

verschilt echter erg per ondernemer: er is een groep die actief gebruik maakt van social media en die te 

vinden is op verschillende soorten websites. Daarnaast is er een groep inactieve gebruikers die wel een 

profiel hebben op een website maar daar weinig tot geen gebruik van maken. De mogelijkheden voor de 

inzet van social media door de afdeling EZ op het gebied van veilig ondernemen zijn drieledig. Ten eerste 

is het verspreiden van de werkzaamheden rondom veilig ondernemen iets waar de ondernemers en 

betrokken partijen van het KVO voor openstaan. Ze zien social media als een goede manier om op de 

hoogte gehouden te worden van vorderingen rondom het KVO. Daarnaast behoort het gevoel van 

veiligheid vergroten tot een van de mogelijkheden. Dit hangt grotendeels samen met het communiceren 

van de werkzaamheden: als de burgers en ondernemers weten dat er aan zaken gewerkt wordt rondom 

veiligheid wordt het gevoel van veiligheid via social media vergroot. Ten derde is het creëren van 

draagvlak een kans. De laatste twee kansen vragen interactie van ondernemers en burgers, waardoor 

deze mogelijkheden een stap verder liggen dan de eerste kans waar alleen publicatie vanuit de 

mogelijkheid vereist is. 

 

Om met social media aan de slag te gaan moet echter een grote stap worden gezet die de hele afdeling 

betreft, in de vorm van een social media nota. Op die manier zijn de medewerkers op de hoogte van de 

mogelijkheden van social media en worden ze  bevestigd vanuit het management. Daarnaast betreft de 

nota ook de voorwaarden om met social media aan de slag te gaan. In de nota moet een aantal 

richtlijnen worden opgenomen voor de medewerkers, zodat ze weten binnen welke grenzen ze kunnen 

en mogen opereren. Daarnaast is het rondom veilig ondernemen van belang om een stappenplan op te 

stellen dat helpt de inzet van social media te structureren. In mijn ogen is het daarbij belangrijk dat er 

gestart wordt met social media die in de eerste plaats makkelijk in gebruik zijn en dicht bij de huidige 

manier van communiceren staan: informatie delen. Vanuit daar kan de afdeling groeien richting een 

interactief beleid. 
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8. Discussie 
 

Vol enthousiasme een verhaal vertellen met daarin een aantal kenmerken van social media, de 

verschillende vormen en de manier waarop ze ingezet kunnen worden ligt mij na aan het hart. Een korte 

omschrijving geven van wat social media precies zijn heb ik echter altijd als een uitdaging ervaren. Na 

het schrijven van mijn scriptie heb ik hiervoor een aantal handvatten gevonden. Wat mij betreft zijn dat 

de vijf karakteristieken uit het literatuuronderzoek: interactie, participatie, openheid, netwerken en 

delen. Ze bieden veel inzicht in de betekenis van social media. In de literatuur zijn wel een aantal 

onderscheidende kenmerken van social media te vinden, maar de betekenis van deze kenmerken komt 

maar beperkt aan bod. Ik zou het interessant vinden om onderzoek te doen naar de betekenis van de 

afzonderlijke begrippen, bijvoorbeeld in een onderzoek dat zich volledig richt op de karakteristieken van 

social media. 

 

Daarnaast  had ik voorafgaand het uitvoeren van mijn onderzoek weinig inzicht in de maatschappelijke 

bijdrage van social media voor de opbouw van de samenleving. Dat social media ingezet kunnen worden 

voor het praten over koetjes en kalfjes en voor het delen van leuke informatie was ik van op de hoogte. 

Intuïtief had ik wel het gevoel dat social media een belangrijke maatschappelijke bijdrage zouden 

kunnen leveren, maar ik kon geen onderbouwing vinden voor dit gegeven. Als vervolgonderzoek lijkt het 

mij dan ook interessant om uitgebreider onderzoek te doen naar de inzet van social media door de 

publieke sector. Op welke manier kunnen ze op een maatschappelijke manier bijdragen aan de 

samenleving? Welke rol spelen social media in onze hoogwaardige kennissamenleving? Mijn onderzoek 

heeft zich daarin beperkt tot het formuleren van een vijftal kansen, namelijk democratische participatie, 

co-creatie, delen, transparantie en netwerken, die voort zijn gekomen uit de literatuur en de 

karakteristieken van social media. Het lijkt mij daarnaast interessant om een breder onderzoek te doen 

naar dit onderwerp, ook omdat veel onderzoeken zich alleen richten op de inzet van social media in de 

private sector. 

 

In het empirisch onderzoek  heb ik me moeten beperken tot het interviewen van een tiental 

betrokkenen bij het KVO. Een van de medewerkers van de afdeling EZ van de gemeente Utrecht had me 

twee lijsten met contactpersonen aangeboden. Enerzijds een lijst met gebruikers van social media en 

anderzijds een lijst met niet-gebruikers van social media. Achteraf bleek dat alle geïnterviewden gebruik 

maakten op social media. De een echter wat actiever dan de ander, maar alle betrokkenen hebben een 

profiel op een social media website. Ik zou echter ook graag meer personen gesproken willen hebben 

die niet of niet actief gebruik maken van social media. Die groep was in mijn onderzoek vrij klein. 

 

Ten slotte wil ik het belang van een social media nota, beleid of plan aanhalen. Voor en tijdens mijn 

onderzoek was ik er steeds van overtuigd dat social media een kwestie is van doen. Ambtenaren van de 

gemeente moeten niet eerst toestemming vragen om met social media aan de slag te gaan aan de 

communicatieadviseurs of het afdelingshoofd. Tijdens mijn onderzoek bleek echter dat ambtenaren niet 

“zomaar” aan de slag gaan met social media. Ze weten niet hoe het moet, ze zijn onzeker over welke 

berichten ze wel en niet naar buiten mogen en kunnen communiceren en zetten vraagtekens bij de 
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betrouwbaarheid. Maar wie bepaalt of extern gecommuniceerd mag worden of wat betrouwbaar is? 

Blijkbaar zorgen deze vragen voor oponthoud in het gebruik. Ondernemers zijn niet bang om met social 

media aan de slag te gaan en af en toe een fout te maken. Bij ambtenaren is dat wel het geval, waardoor 

het van belang is dat er richtlijnen opgesteld worden waarbinnen de ambtenaren mogen en kunnen 

opereren. De steun en het vertrouwen vanuit het management of de leiding van de afdeling staat 

daarbij centraal. 
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