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interactieve 

media

traditioneel contact digitale kanalen

communities

Meer kanalen (multichannel & beter presteren)



Nieuwe doelgroepen & taken (van de afdeling Communicatie?)

klantcontactpubliceren delen community 

management

belangenafweging analyseren crowd & co
organisatie op 

sleeptouw nemen

multichannel, meer kanalen, 

hergebruik van wat er al is 

(cms, formulieren, content etc.)

content, campagnes, ‘social 

media zijn van ons allemaal’, 

micro targeting

‘op die plekken waar de 

doelgroep zit’, open data, 

infographics, newsroom

opbouwen, onderhouden, 

uitbouwen, verbinden, 

mobiliseren, sturen van on- en 

offline gemeenschappen

mogelijkheden van e-

democratie, beleidspeilingen, 

temperatuur van de 

samenleving meten

omgevingsanalyses, issue-

analyses, input voor beleid, 

input voor primaire processen

energie en middelen uit de 

gemeenschap inzetten om 

doelen te bereiken

Dé veranderopgave om de hele 

organisatie ‘van buiten naar 

binnen’ te laten ademen

Burger Bedrijven Buurten Belanghebbenden



"De reis van veel overheden

Een uitspraak uit je 

presentatie die 

je publiek moet 

onthouden

gemeente



Onderzoek sociale 

media en overheden

2016

Niels Loeffen, David Kok &

Ewoud de Voogd - 6 oktober 2016



Ontwikkeling inzet sociale media door gemeenten

- reageren vaker op 

vragen via sociale 

media

- reageren wel iets 

trager dan vorig jaar 

(gem. 25 uur)

- zijn 75% actiever op 

Facebook dan in 2015

Statistieken WhatsApp gaan enkel over inzet 

voor dienstverlening, niet voor 

buurtpreventie. 

Lees het hele onderzoek 

op:



Gemiddelden grootte community per organisatie

21.141
volgers

4.996
volgers

2.662
volgers

middelgroot
50.000-100.000

inwoners

groot
100.000+

inwoners

klein
<50.000

inwoners

gemeenten

1.321
likes

3.117
likes

8.895
likes

veiligheids-

regio’s

water-

schappen
provincies

5.303
volgers

3.697
volgers

11.949
volgers

2.546
likes

902
likes

478
likes



Interactie door gemeenten groeit op Twitter en Facebook

Gemeenten zetten stappen naar fase 3: de converserende overheid. 

Er bestaan nog wel een grote verschillen tussen grote (100.000+ inwoners), 

middelgrote (50.000-100.000) en kleine gemeenten (<50.000).  



Meer reacties van gemeenten, maar ook iets trager

25 uur

21:46:40

uur

20:12:20

uur

26:34:28

uur

was in 2015: 24 uur

We kijken in deze berekening naar de eerste reactie op een bericht en kijken naar 

de totale wachttijd van een klant en niet naar evt. webcaretijden van gemeenten

ruim 19.000 reacties

68%
is een reactie

13%
is een reactie

34%
is een reactie

op een totaal van 65.000 berichten

in 2015 was dat 14.500 reacties op 

61.000 berichten

gemiddelde 

reactietijd

Gemeenten 

verstuurden

Let op! Dit zijn reacties die door de organisaties zelf gegeven worden en niet het aantal vragen of klachten dat de organisatie 

ontvangt. Onbeantwoorde vragen zijn niet meegerekend.



Bekijk de resultaten per gemeente op de digitale kaart

Klik verder 

voor de 

statistieken 

per 

gemeente

https://localfocus2.appspot.com/57f3a15c4bfa6
https://localfocus2.appspot.com/57f3a15c4bfa6
https://localfocus2.appspot.com/57f3a15c4bfa6
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Albert Meijer – 2 juli 2015



































"New: 3.0 analyses of communities

we add semantic & 

behavourial analyses to 

the mix of open data!

we know HOW people learn

we know WHAT people say

we know how networks interact          

than ….

we can predict what people will 

DO/THINK

Oudenbosch Steenbergen






