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BURGERS, KLANTEN, PARTICIPANTEN
Over hoe je burgers kan aanspreken als deelnemer
en co-producent in plaats van louter als klant.
De voorbije jaren is het gebruik van sociale media sterk gestegen. Veel organisaties voelen zich dan
ook aangesproken om die sociale media in te zetten als kanaal voor communicatie en dienstverlening.
Ook lokale besturen willen die weg op. Een goed idee, als het tenminste een overwogen stap is.
Je zal als gemeente méér moeten doen dan een Facebookpagina opzetten. Sociale media is geen
eenwegscommunicatie, maar maakt dialoog mogelijk. Je moet dus eerst heel precies weten waar en
waarover je dialoog wil opzetten.
Informeren over dienstverlening en afhandelen van meldingen en transacties via sociale media is
één mogelijkheid, het vormgeven van die dienstverlening samen met de gebruiker is een tweede en
meer fundamentele stap.
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Facetten van dienstverlening

Bij het organiseren en vormgeven van dienstverlening komt heel wat kijken, tenminste als je dit
integraal wil aanpakken.

Een gedeelde visie
Een lokaal bestuur beschikt in het ideale geval over een visie die gedeeld wordt in heel de organisatie: van politicus tot ambtenaar, van diensthoofd tot loketbediende.
Die visie kan zich uitspreken over “waarom”, “waar”, “wat” en “wie” en kan ook een ambitie inhouden.
“Wij zeggen bijvoorbeeld dat burgers bij een eerste contact zoveel als mogelijk correct en snel
antwoord moeten krijgen”, zegt Wim Dries, de burgemeester van Genk (Lokaal, VVSG, maart 2012).
“Een gemeente staat dicht bij zijn mensen en dat betekent dat je ze ook ingangen geeft waar ze met
mensen kunnen praten.”
Andere gemeenten focussen dan weer op kostenbesparing, via centralisatie of het verregaand
digitaliseren van diensten. De stad Mechelen investeert fors in e-diensten. De stad Kortrijk heeft
tientallen jaren geïnvesteerd in het decentraal organiseren van dienstverlening via een uitgebreid
netwerk van infrastructuur.
Als een gemeente aan de slag wil gaan met sociale media - en dus interactiviteit wil inbouwen - zal
de gemeente dus best eerst een visie ontwikkelen over participatie. Waar wil het lokaal bestuur
inspraak over organiseren? En hoe wil de gemeente omgaan met respons?

De facetten van dienstverlening: visie en beleid, mensen, informatie en technologie, gebruikers,
kanalen en kanaalstrategie en impact meten. (Bron: Toekomsten voor dienstverlening, VVSG, 2012)
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Dienstverlening vormgeven is een keten organiseren.
De kanalen die je uitbouwt moeten gekaderd worden in een kanaalstrategie. Die strategie bepaalt de mate waarin je kanalen inzet voor doelgroepen, communicatie en transacties. Dat is geen
eenvoudige oefening. Dit vergt dat je gebruikerskennis hebt, dat je weet welke kanalen mensen bij
voorkeur gebruiken en dat je zicht hebt op je producten en processen.
Dienstverlening gaat vanzelfsprekend ook een stuk over interne organisatie. Je hebt mensen, infrastructuur en ICT nodig.
En tenslotte wil je de kwaliteit van je dienstverlening ook meten en bijsturen waar nodig.
Kortom: organiseren en vormgeven van dienstverlening gaat over een visie, middelen (ICT, mensen, infrastructuur), kennis over je gebruikers, kanalen en kanaalstrategie, meten en kwaliteit. Als
je sociale media wil gebruiken in je gemeente zal je dus ook rekening moeten houden met al deze
facetten. Of beter nog: wie deze facetten op orde heeft, zal sociale media meteen doelgericht en
oordeelkundig kunnen inzetten.

Eerst organisatiecultuur, dan kanalen
Op een bijeenkomst over sociale media en lokale besturen twitterde een deelnemer “silos seem to be
getting cited as a cause of problems in #socialmedia adoption”. En terecht: sociale media zal - net als
alle andere kanalen die burgers individueel benaderen - pas goed werken als de organisatie intern
goed samenwerkt. Dat is een generieke vaststelling die evengoed geldt voor het opzetten van een
geïntegreerd callcenter, het werken met een unieke e-mail-account of het maken van een uniek
loket. Als je een front office opzet bovenop een organisatie die in silo’s werkt, creëer je een illusie die
snel doorprikt wordt.
De voorwaarden voor tweerichtingsverkeer en klantgericht werken zijn precies een fundamentele
klantgerichtheid en een integrale werking. Je mag dan nog een app lanceren voor een smartphone,
je mag dan nog een leuke Facebookpagina opzetten, als de burger die een dienst nodig heeft van
het kastje naar de muur wordt gestuurd, dan is die burger geen meter verder met je dienstverlening.
Typisch voor sociale media tegenover de andere kanalen die een gemeente kan inzetten is dat sociale media ook open zijn. Iedereen kan de discussie volgen: vraag en antwoord zijn meestal publiek.
Een goede zaak, want dit bevordert de transparantie. Ook dat vergt een mentale ommezwaai waarin
medewerkers kunnen en mogen communiceren, binnen een goed afsprakenkader. Als dit je bedrijfscultuur is, gebaseerd op openheid en vertrouwen, dan ben je goed op weg. Als dit nog niet het geval
is, zal sociale media dit niet oplossen, en veeleer de pijnpunten bloot leggen.
Een open cultuur wordt terecht geassocieerd met sociale media. Maar let wel: sociale media zijn een
kanaal die een open cultuur expliciet kunnen maken. Maar ze gaan die open participatieve cultuur
niet spontaan creëren.
We nemen het voorbeeld van een kleine gemeente, waar de nabijheid van politici, administratie en
burgers nog evident is. Je kan er perfect een open organisatiecultuur hebben waarin men klantgericht werkt, luistert en dialogeert en rekening houdt met mensen. En dit alles zonder dat sociale
media wordt ingezet. Als je daar sociale media inzet, zal de burger dit als een natuurlijke aanvulling
zien, het logisch inzetten van nieuwe kanalen.
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Bij grote steden zet men sociale media vaak in om weer een ‘community’-gevoel te creëren, en zo de
nabijheid te vergroten van bestuur en burger. Ook hier een goede zaak, maar er is een valkuil als dit
niet aansluit bij de organisatiecultuur. Met andere woorden: je kan perfect een gesloten organisatie
hebben die hiërarchisch werkt én tegelijk sociale media inzetten. Maar dan val je snel door de mand,
omdat je dan sociale media veelal zal inzetten voor éénwegsverkeer. Als je Facebookpagina enkel
dient om evenementen aan te kondigen zullen burgers dit doorzien en zich niet aangesproken voelen om daar de dialoog te voeren over je dienstverlening. Zo verlies je een deel van de meerwaarde
die sociale media kunnen bieden.
Sociale media faciliteren dus een open cultuur. Deze nieuwe technologie zorgt ervoor dat je de
fysieke context kan verlaten en toch een dialoog kan voeren.
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Eerst een kanaalstrategie,
dan sociale media

Het aantal kanalen is de jongste jaren bijzonder toegenomen. De mogelijkheden om nieuwe
kanalen te benutten worden groter omdat media goedkoper worden en de competentie om ze
in te zetten toeneemt bij lokale besturen. De burgers vragen ook om via die nieuwe kanalen te
kunnen interageren met hun bestuur want ze doen dat ook al met private bedrijven of organisaties. Moet een lokaal bestuur dan ook al die kanalen inzetten en gebruiken? Neen, dat bepaal je
in een kanaalstrategie.

Producten, gebruikers, kanalen
De kanaalstrategie bepaalt welke boodschappen of transacties bestemd zijn voor welke doelgroepen. Van elke doelgroep probeer je ook te achterhalen welk kanaal ze verkiezen voor die boodschap.
Het ontwikkelen van een kanaalstrategie impliceert dus kennis over je producten, over de mogelijkheden van kanalen en de voorkeur van je doelgroep.
Je kan bewust sturen op kanalen. Een kanaalstrategie kan zo leiden tot kostenbesparing, als dit
tenminste je doelstelling is. Dan probeer je gebruikers te laten overschakelen van een duur naar
een goedkoper kanaal. Dit kan zelfs gepaard gaan met meer gebruikerscomfort. Er zijn transacties
die online kunnen worden geregeld en waarvoor mensen niet speciaal naar het loket willen komen.
Denk aan ticketing of inschrijvingen voor sportkampen.
Personeel is duur, openingstijden van balies bepalen dan ook
een groot deel van de personeelskost.
De middelen van de overheid zijn beperkt. Toch wil het lokale
bestuur zoveel mogelijk mensen mee in de boot krijgen. Door
een verstandige kanaalstrategie kan je dienstverlening zo
organiseren dat het merendeel van de burgers zijn gading
vindt via goedkopere kanalen zoals het web. En dat maakt tijd
en geld vrij om bepaalde doelgroepen effectiever te bereiken,
zoals met huisbezoeken of deelgemeentehuizen.

Een telefoongesprek met de luidspreker aan
We kunnen sociale media situeren op het niveau
van een e-mail of een telefoongesprek. Behalve dan
dat sociale media een open karakter hebben. Stel
je dus voor dat je belt naar de gemeente met een
vraag, maar dat je de luidspreker open hebt staan.
Of dat je e-mailt met het bestuur, maar waarbij je
een heleboel mensen in CC (kopie) plaatst.
Je hebt dus aan de kant van de burger de eenvoud
van een kanaal dat die burger al kent omdat die het
privé gebruikt, en door het interactief karakter kan
die burger rekenen op een respons. Je weet als burger dat je ook een gepersonaliseerd antwoord krijgt
omdat er een medewerker aan de andere kant van
de (glasvezel)kabel zit, wat op zich meer vertrouwen
geeft dan de eerder anonieme eenrichtingscommunicatie via webforms of brief.
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Gemiddeld kostenintensief
Aan de kant van de organisatie is sociale
media gemiddeld kostenintensief. Je moet
er een medewerker op zetten en je kan
de respons niet echt automatiseren. Maar
anderzijds verloopt het contact virtueel
waardoor je een aantal kosten kan uitschakelen. Vandaar dat we de kost van het
werken met sociale media situeren tussen
e-mail en telefonie.
Omdat sociale media net zoals e-mail asynchroon werken (men verwacht geen onmiddellijke respons zoals in een telefoongesprek) kan je het beantwoorden van vragen iets gemakkelijker organiseren dan in een callcenter waar responstijden bepalend zijn.
Het inzetten van sociale media voor dienstverlening zit best in een globale aanpak waarin je niet
enkel loketten en digitale loketten vat, maar ook e-mail en telefoon. Vooral wat betreft deze laatste
twee kanalen hebben veel gemeentebesturen nog een weg af te leggen.

Zet e-mail en telefoon ook op orde
Als je aan de slag wil met sociale media heb je dus iemand nodig in de organisatie die hiermee om
kan en in naam van de organisatie diensten kan verlenen. Iemand van het klantenteam dus. Maar
heeft elk lokaal bestuur zijn dienstverlening al op orde?
Er valt nog heel wat winst te halen uit het samenstellen van klantenteams die alle kanalen kunnen en
mogen bestrijken. Veel lokale besturen moeten nog een e-mail strategie bepalen waarin afgestapt
wordt van individuele e-mail adressen en waarin groepsadressen worden ingezet. Niet alle gemeenten en OCMW’s hebben vandaag een uniek telefoonnummer waarbij medewerkers zoveel mogelijk
oproepen in eerste lijn afhandelen.
Als je bovenstaande stappen hebt genomen, zal het invoeren van sociale media als kanaal voor
dienstverlening een logisch vervolg zijn. Dan verleent het zelfde team dat instaat voor het callcenter
of het loket ook diensten via sociale media.
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Onderschat het belang van telefonie niet, noch het belang van e-mail. “Consumenten geven graag
feedback aan bedrijven. Sociale media is daar uiteraard een geschikt kanaal voor. Toch verkiest de
meerderheid van de consumenten nog steeds e-mail om feedback aan bedrijven te geven. Op de
tweede plaats staat de website van het bedrijf en pas op de derde plaats vinden we sociale media
terug.” schrijft InSites Consulting in het recent verschenen onderzoek Social Media around the World.

Zoetermeer: besparen en zelfredzaamheid
Een goed voorbeeld van een uitgesproken kanaalstrategie vinden we bij de gemeente Zoetermeer
(NL), in 2012 uitgeroepen tot gemeente met het beste digitale loket. Deze gemeente heeft haar kanaalstrategie uitgebouwd met de sterke ambitie om kosten te besparen en tegelijkertijd de zelfraadzaamheid van burgers te bevorderen. Zoetermeer heeft als doel “het aantal contactmomenten nu en
in de toekomst in lijn te brengen met de beschikbare middelen” en gaat er van uit dat alle dienstverlening digitaal verloopt, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen.
De gemeente Zoetermeer stuurt actief op kanalen: diensten enkel digitaal aanbieden, mensen uitnodigen om die digitale diensten te gebruiken, maatwerk in de vorm van huisbezoek en dienstverlening op afspraak. Dat moet leiden tot een verminderde personeelsbezetting aan de fysieke loketten,
wat dus leidt tot kostenbesparing.

Bron: gemeente Zoetermeer
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Kansen voor sociale media
bij dienstverlening

Dienstverlening gaat over het integraal organiseren en vormgeven van middelen en kanalen. Hoe
kan sociale media bijdragen aan al deze facetten? We kunnen verschillende fasen detecteren in
een proces van dienstverlening waar sociale media een rol kunnen spelen.

Detecteren
Sociale media zijn een middel bij uitstek voor een gemeente om te monitoren wat burgers zeggen
over de gemeente en haar dienstverlening.
Capteren van ongenoegen, meldingen, opmerkingen en reacties zijn op zich al heel waardevol. Een
gemeente kan ook meteen reageren door de juiste informatie te publiceren of door intern signalen
door te sturen.
Maar evengoed is het capteren van tevreden reacties over dienstverlening van de gemeente belangrijk. Positieve reacties over een bepaalde dienst worden doorgestuurd, gelezen in allerlei netwerken.
Het detecteren van ‘virale’ positieve feedback leert je wie ambassadeur is voor je dienstverlening en
in welke netwerken.
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Signaleren
Door burgers middelen te geven om zaken rechtstreeks
te signaleren kan een gemeente een actieve rol spelen. In
Vlaanderen hebben de gemeente een verplichte taak om
meldingen op te vangen en te centraliseren. Sociale media
kunnen hier een rol in spelen.
Gemeenten kunnen via een Facebookpagina, Twitteraccount of andere platformen en apps burgers uitnodigen
om zaken te melden. Net als voor de meldingen die via
andere kanalen binnen komen zal de gemeente voorzien
in een back office instrument voor opvolging en terugkoppeling naar de gebruiker.
Naast de klassieke brief, telefoon, baliebezoek of melding
via de website kan een gemeente dus ook sociale media
actief in de markt plaatsen. Het unieke van sociale media is
dan dat het signaleren door de burger en de respons van
de gemeente een publiek karakter krijgen.
Het bijeen brengen van alle meldingen en de analyse van
die data moeten een schat aan beleidsinformatie opleveren, zeker als je de meldingen kan koppelen aan locatie,
doelgroep en andere relevante parameters. Facebook,
Twitter en andere sociale media zijn zo nieuwe bronnen
voor beleidsinformatie.
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Communiceren
Een gemeente kan sociale media ook actief inzetten om te communiceren over het dienstenaanbod.
Consultancybedrijf Ernst & Young publiceerde in 2012 een benchmark over digitale dienstverlening
in Nederlandse gemeenten, en maakt deze vaststelling: “Het overgrote deel van de gemeenten
gebruikt Twitter voor communicatie over nieuwsberichten, verkeer en werkzaamheden en sport en
evenementen. Twitter wordt in een mindere mate gebruikt voor communicatie over vacatures en het
beantwoorden van burgervragen.”

Bron: Benchmark digitale dienstverlening Nederlandse gemeenten, Ernst & Young, 2012

We kunnen dezelfde vaststelling maken bij Facebookpagina’s. Veelal zet men in op toeristische communicatie of aankondigingen en sfeerfoto’s van evenementen en wil de gemeente een ‘feel good’sfeer oproepen. Nochtans valt op deze kanalen ook winst te halen door het verder integreren van
product- en diensteninformatie, en het uitnodigen tot interactie. In het bijzonder Facebook en Twitter laten door hun vele zoekmogelijkheden toe dat je beter zicht krijgt op de aanwezige groepen en
netwerken, met hun eigen gedrag en voorkeuren.
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Zo klinkt in het rapport van Ernst & Young: “Alhoewel gemeenten wel de ambitie hebben om op
meer interactieve wijze sociale media in te zetten, is nog lang niet altijd sprake van een heldere visie
en een adequaat plan van aanpak. Voor gemeenten waar dit wel het geval is, is de integratie met het
klantencontactcentrum en digitaal loket een veelgemaakte stap. Het statisch zenden van informatie
verandert hiermee naar een meer interactieve vorm.
(...) Een aandachtspunt hierbij is het creëren en behouden van consistentie tussen de sociale media
en traditionele kanalen. Voor gemeenten die sociale media reeds breed ingezet hebben binnen
hun klantcontactcentrum, is burgerparticipatie door middel van het opzetten en onderhouden van
online communities een logische volgende stap.”
Maak pagina’s deelbaar
Een heel eenvoudig middeltje overigens om je dienstencommunicatie op sociale media te doen
circuleren, is het voorzien van de mogelijkheid om pagina’s van de gemeentelijke website te posten.
Aldus het bedrijf Ernst & Young: “Wij hebben geconstateerd dat slecht 30% van de gemeenten sociale media heeft geïntegreerd in de website waarmee burgers berichten direct kunnen plaatsen op
sociale media (social media forwarding).”
Ga virtueel de boer op
Sociale media laten bovendien toe om meer in te zetten op niches van interesses van burgers. Zo
kan je in de gemeente vast wel een online community vinden van sportliefhebbers, cultuurminnaars
of bewoners van een zelfde wijk. Door gericht te posten op maat van mensen en hun interesses kan
de gemeente verfijnder en met meer impact communiceren. Dit is iets waar veel gemeenten nog
winst kunnen halen. Gemeenten gaan er van uit dat mensen naar hun pagina komen, terwijl ze zelf
te weinig virtueel de boer op gaan en commentaren posten in elders lopende discussies.
Laat ambassadeurs communiceren
Nog sterker is wanneer communities zelf over je dienstenaanbod beginnen te communiceren. Zo
komt je productenaanbod terecht in een groep via een ambassadeur, wat de boodschap of dienst
nog een stuk legitiemer maakt.

Goed bedoeld, maar niet gericht en
bovendien zonder verwijzing naar aanbod

Positief, met correcte verwijzing
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Medewerkers betrekken bij dienstverlening
Sociale media geven niet enkel kansen voor een brede gebruikersparticipatie, het is ook een bruikbaar kanaal om medewerkers te informeren en te betrekken bij het vormgeven van dienstverlening.
Zo kan je het Yammer-netwerk beschouwen als een interne Facebook, waar medewerkers kunnen
dialogeren.
In een kleinere gemeente zal een dergelijk interactief intranet misschien weinig nuttig zijn maar van
zodra fysieke ontmoetingen veel organisatie vergen, kunnen interne sociale media een deel van de
dialoog mogelijk maken. Ook hier de opmerking: dit moet een deel vormen van een mix van methodes om medewerkers te betrekken bij je bestuur.

Vormgeven en bijsturen van dienstverlening
Bij het monitoren en het communiceren over dienstverlening gaan we nog uit van de positie van een
burger als klant. Maar je kan burgers ook betrekken bij het vormgeven en bijsturen van je dienstverlening.
Op basis van monitoring kan je niet enkel registreren, maar ook bijsturen. Sociale media maken het
mogelijk om mensen die opmerkingen hebben actief te betrekken bij de dialoog. Betrokken burgers
hebben vast een mening over hoe een transactie beter kan verlopen, zonder dat dit bijvoorbeeld
duurder hoeft te zijn.
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Je kan sociale media actief inzetten bij de opstart van nieuwe diensten. Je kan bijvoorbeeld een
beta-versie van je nieuwe website online zetten en Twitteraars uit de gemeente feedback laten
geven. Combineer die feedback met de webstatistieken en je weet meteen waar je kan bijsturen. Een
cultuurcentrum kan het programma van het komende seizoen laten doorlichten door de abonnees.
Een bibliotheek kan beroep doen op de lezers van thrillers om de leemtes in het aanbod te helpen
detecteren. Je kan dus je online community laten meedenken. Beschouw je community als een
gebruikerspanel.

Samen keuzes maken
Nog een stapje verder is het betrekken
van burgers bij je keuzes. Dienstverlening is heel vaak het uiterlijke resultaat
van een beleidskeuze. Het feit dat je een
verbouwingspremie kan krijgen bij de
gemeente is het gevolg van een beleidskeuze om verbouwen te stimuleren. Die
beleidskeuze is de verantwoordelijkheid van politici maar ook zij kunnen er
voor kiezen om van die keuze een breed
gedragen proces te maken. En daar kan je
sociale media eveneens voor inzetten.

inspraak en participatie zijn niet nieuw, maar sociale media
creëren meer kansen voor inspraak

Let wel: elk project vergt een eigen aanpak en methode, meestal zal een mix van online en offline (bv
focusgroepen) de beste oplossing zijn. Het grote voordeel van sociale media is dat participatie snel,
transparant en relatief goedkoop kan verlopen. Zet die media dus in, maar zorg dat het niet je enige
methode is.
Dit soort inspraak is niet nieuw. Maar de transparantie, het comfort en de snelheid die sociale media
kunnen geven aan een maatschappelijk debat zijn wel nieuw.
Participatie is niet nieuw. Leiedal bouwde in de jaren zeventig al woningen samen met de toekomstige bewoners. Maar zou dit proces anders kunnen verlopen nu sociale media er zijn?
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Ei je een idee

Met “Ei je een idee” verzamelden Memori (Lessius Mechelen), Intercommunale Leiedal en de Stad Kortrijk ideeën
voor een stadsdeel. Een mix van online en offline methodes werd ingezet om bewoners ideeën te laten formuleren
voor hun wijk.
Een aantal van die ideeën werd vervolgens uitgewerkt
waarbij opnieuw online en offline werd gewerkt. Een
buurtwerker ging samen met bewoners aan de slag om
een speeltuintje opnieuw in te richten. Mensen konden het
werk online volgen en mee denken. De bewoners baseerden zich in hun vergaderingen op de suggesties die online
werden verzameld.
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Zeg ons hoe het kan
In het project “Zeg ons hoe het kan” peilden lokale besturen en Intercommunale Leiedal naar vragen over digitale
dienstverlening bij inwoners van de regio Kortrijk. Behalve
voor het werven van ideeën werd de website ingezet voor
het uitwerken van een aantal suggesties. Zo werd het
digitaal perscentrum vernieuwd op basis van de opmerkingen van de gebruikers. Ook vroegen burgers er een meer
persoonlijke digitale aanpak, wat later werd gerealiseerd in
het project “MijnGemeente”.

Lelijke plekjes
In het project “Lelijke Plekjes” kregen burgers de kans om
plekken aan te duiden in de publieke ruimte waarvan ze
vonden dat die beter konden worden ingericht. Op basis
van de tientallen suggesties maakten de lokale besturen
een keuze. Jonge ontwerpers en professionele architecten
maakten vervolgens ontwerpen voor die “Lelijke plekjes”.
Een paar plekjes zijn intussen opnieuw ingericht.
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Vier sociale media mythes

Inzetten van sociale media is dus best nuttig in bovenstaande situaties. Toch zijn er een paar
valkuilen waar we dieper op ingaan: vier sociale media mythes.

De mythe van de gemeente als individu
In de promotie van sociale media als interactiekanaal wordt al eens de illusie geschapen dat de
gemeente daardoor meer bereikbaar en interactief zou worden. Dat is de mythe van de dialogerende gemeente die onmiddellijk, positief en
zonder voorbehoud meteen aan de wensen van
de burger beantwoordt, dankzij sociale media.
We creëren een illusie waarbij de gemeente een
bedrijf is waar de burgers klant zijn. En de klant
is koning.
Op zich is daar wel iets voor te zeggen, maar dan
moet je toch rekening houden met een aantal
randvoorwaarden. De gemeente is geen individu,
maar een organisatie. En de frontwerkers in een gemeente zijn de gezichten van die gemeente: aan
het loket, aan de telefoon, de mensen achter de Twitter-account. Zij zorgen ervoor dat een gemeente
geïndividualiseerd kan werken. Dit kan pas optimaal verlopen als de keten in de back office goed
loopt, als het beleid participatie en openheid stimuleert en als de frontwerkers een zekere autonomie krijgen.
Anders ook dan in een bedrijf dat een beperkte portfolio aan producten heeft, zijn gemeenten bezig
met diensten en beleid en alles wat daar tussen ligt. De complexiteit ligt pakken hoger en bovendien moet een lokaal bestuur vaak de afweging maken tussen het algemene en het private belang
van een burger. Je mag dus als burger een boom in je straat eisen, als de gemeente dat niet meteen
voorziet in het globale bomenplan zal je wat geduld moeten oefenen.

De mythe van de onmiddellijke reactie
Sociale media zijn het medium bij uitstek voor een onmiddellijke respons. De mythe van de onmiddellijke reactie wil dat problemen meteen gefikst worden, het resultaat online gerapporteerd wordt
en dit alles op een snelle, open en correcte wijze. Die mythe kan een druk leggen op de organisatie.
Een druk die onterecht is want de klantverwachtingen zijn vaak anders dan men aanvoelt.
Bij communicatie kan timing heel belangrijk zijn. Maar dat geldt niet altijd en overal. Wat burgers
van een overheid verwachten is juistheid en correctheid. Burgers kunnen best een tijdje wachten op
een goed antwoord. Zeker als het gaat over complexe dienstverlening en nog meer als het gaat over
grote beleidsvragen.
Belangrijk is wel dat burgers weten dat hun vraag ‘in het systeem’ zit, dat de vraag niet verloren is.
Eenvoudige vragen krijgen best een snel antwoord, complexe vragen dulden wat tijdsverloop. Mensen begrijpen dit best.
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Het is aan de gemeente om de aard van de vragen goed te monitoren en tijdig correcte informatie te
voorzien via andere kanalen zoals de website. Als tien mensen twitteren dat het huisvuil niet is opgehaald kan je daar best een stukje over plaatsen op de website en ernaar verwijzen op sociale media,
zodat je de latere vragen hierover kan kanaliseren.

De mythe van de representativiteit
Het grote gevaar van exclusieve inzet op sociale media, zonder inbedding in een kanaalstrategie, is
dat je op de duur denkt dat de virtuele wereld gelijk staat aan de realiteit. Dat is de mythe van de
representativiteit: denken dat de Twitteraars in je gemeente representatief zijn. “Het gevaar van de
website-democratie”, omschrijft Johan Ackaert dit in Lokaal (VVSG, 2012).
Sociale media kan best dienen als ‘kanarie in de koolmijn’, als een vorm van ‘early detection’. Pas op
met het veralgemenen van opinies en reacties die geuit worden via de sociale media. Dit zijn opinies
van een kleine minderheid in de gemeente. Onrechtstreeks zijn die meningen wél bepalend, want de
twitteraars van dienst zijn vaak intermediairen die hun achterban of de media kunnen aanspreken.
“De Twitterstilte van de grote kanonnen is niet onlogisch”, schrijft communicatie-expert Steven Van
Belleghem tijdens de lokale verkiezingscampagne van 2012. “Verkiezingscampagnes verlopen nog
altijd via de klassieke massamedia: kranten, radio en televisie. De directe impact van sociale media is
eerder beperkt: het is nog altijd een nichepubliek dat veeleer uit jongeren, opiniemakers en journalisten beslaat. Twitter is voor de meeste toppolitici geen prioriteit.”
Tenslotte nog een paar cijfers om de mythe van de representativiteit te ontkrachten: de meeste
Facebookgebruikers bevinden zich in de leeftijdsgroepen 15-54 jaar, twitteraars zijn overwegend
mannen in dezelfde leeftijdklasse. (Bron: Insites Consulting, Social media around the world 2012)

De mythe van de e-inclusie
Net zoals digitale televisie de kloof zou dichten tussen overheid en burger worden nu ook aan
sociale media deze eigenschappen toegedicht. Veel mensen kennen sociale media en zijn frequente
gebruikers. Sociale media kunnen dus een uitstekend kanaal zijn voor dienstverlening en voor lokale
besturen. Sociale media kunnen helpen om de digitale kloof te dichten door die laagdrempelige
instap.
Hoge penetratie
De mythe is deels correct. De penetratie van sociale media is aanzienlijk: bijna de helft van de bevolking heeft een Facebook-account en binnen de populatie die online is gaat het zelfs om 3 op de 5
personen. (Bron: Socialbakers, 2012).
Bezit en gebruik zijn twee verschillende zaken. De digitale kloof gaat niet enkel over het hebben van
een smartphone of een Facebook-account maar evengoed over wat je er mee doet. De voornaamste
reden om sociale media te gebruiken zijn: berichten sturen, tijdverdrijf, foto’s delen, informatie en
links delen en video’s bekijken. (Bron: Insites Consulting, Social media around the world 2012) Net
als bij andere digitale toepassingen hangt de aard van het gebruik af van het opleidingsniveau van
de gebruiker.
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Sociale media creëren heel wat kansen om gericht online te werken, in functie van profielen, doelgroepen en locaties. We kunnen zelfs verwachten dat nog meer mensen digitaal geletterd zullen
worden en dat het gebruik van digitale tools evidenter zal worden. Voor sommige doelgroepen zal
een offline aanpak nog altijd de enige weg zijn en blijven.
In de studie “Hoe normaal is ‘digitaal’... ?” (Memori, 2012) presenteren de onderzoekers deze cijfers:
• 93% van de Vlamingen heeft thuis een computer
• 90% van de Vlamingen heeft een internetaansluiting
• 79% van de Belgische internetgebruikers surft dagelijks
• 40% van de Vlamingen heeft een smartphone
• 45% van de Belgische internetgebruikers heeft de laatste 3 maanden mobiel gesurft
Op basis van deze cijfers kan je redeneren dat er nog heel wat winst te halen is om die bovenstaande
groepen een “channel shift” te laten maken: van papieren en lokettransacties naar digitale dienstverlening. En dat is ook waar de overheid op inzet.
Kansengroepen
Een kanaalstrategie moet er ook in voorzien dat de groepen die de middelen, kennis en vaardigheden niet bezit, ook de zelfde kwaliteit van dienstverlening kan krijgen. En hoe staat het met die
doelgroep?
De onderzoekers van Memori zeggen dat mondelinge communicatie voor kansengroepen nog
steeds ‘normaal’ is en dat “nieuwe digitale en sociale media bijkomende kanalen kunnen zijn wanneer zij geïntegreerd en gecoördineerd worden ingezet in een bredere kanaalmix. Dat betekent
dat de voorkeur van de cliënt leidend moet zijn bij de inzet van digitale kanalen, dat de inhoud die
over verschillende kanalen gecommuniceerd wordt
consistent moet zijn en dat cliënten moeten kunnen
switchen tussen kanalen zonder dat dit ten koste
gaat van de klantenervaring. Positioneer sociale
media dus niet apart, maar als onderdeel van een
omvattende kanaalstrategie.”
Maar ook hier kan je een kanttekening bij maken:
als er echt waardevolle dingen gebeuren weten de
mensen de juiste dienst wel te vinden. Andy Gibson
schrijft in “Local by social”: “Als er echt waarde zit in
de nieuwe technologie weten mensen wel hoe ze er
bij kunnen raken, al is het door hulp van vrienden. Het is gemakkelijk om een cliché te schetsen en te
zeggen dat bepaalde groepen nooit digitale of sociale media zullen gebruiken, maar er zijn meer en
meer projecten die het tegendeel bewijzen. Bovendien: is de klassieke technologie van de publieke
sector - officiële brieven, een vast adres, juridisch jargon, complexe formulieren, dure reizen naar
loketten - dan minder uitsluitend dan een website of een smartphone?”
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5

trends

De rol van sociale media zal in de toekomst enkel maar toenemen. Door de verdere penetratie
van de middelen en door een stijgende informatiegeletterdheid van burgers en lokale besturen
kunnen we verwachten dat er meer sociale media kanalen zullen worden uitgebouwd. Volgende
evoluties dragen hier aan bij.

Betaalbare dienstverlening door innovatie
Dienstverlening staat vandaag nog te weinig op de agenda van lokale besturen. Men neemt dienstverlening aan als een statisch gegeven. Nochtans is het net de dagdagelijkse dienstverlening die het
gezicht van het lokale bestuur bepaalt. Die reguliere dienstverlening neemt ook een grote hap uit
het budget van de gemeente, een budget dat in deze legislatuur onder druk komt te staan. Lokale
besturen die investeren in diensteninnovatie en een coherente kijk op dienstverlening ontwikkelen,
werken aan hun toekomst. Kennis over gebruikers en kanalen en het ontwikkelen van een kanaalstrategie is prioritair.

Dienstverlening is midden in het leven staan
Burgers verwachten dat lokale besturen bereikbaar zijn via de kanalen die ze ook hanteren voor
andere zaken. Een gemeente moet zich bevinden waar de bewoners zich bevinden. Als dat voor een
deel op sociale media is, zal de gemeente zich daar aan moeten aanpassen en daar ook aanspreekbaar zijn. Om te luisteren, om te communiceren en om te dialogeren.

Nood aan ‘vereenvoudigers en bemiddelaars’
Hoe complexer de overheid, hoe complexer de dienstverlening. Burgers hebben meer en meer nood
aan bemiddelaars en doorverwijzers. Dat uit zich in de woonwinkels, unieke loketten in de gemeente, ondernemersloketten, leer- en opvoedingswinkels en straks ook in loketten voor kinderopvang.
Bibliotheken functioneren al langer als bemiddelaar maar er zijn nog intermediairen die de mensen
helpen om het bos door de bomen te zien. De aanwezigheid van die ‘vereenvoudigaars’ op sociale
media maakt hen nog meer aanspreekbaar.

Een regisseur hoeft niet altijd mee te spelen
Een lokaal bestuur hoeft niet tal van eigen kanalen op te starten. Soms is het zinniger om aanwezig
te zijn waar mensen al samen zijn. Of door anderen je boodschap mee te laten nemen. Een gemeente kan naast het opzetten van eigen kanalen ook ambassadeurs van dienstverlening beter ondersteunen. Luister naar hen, stuur bij op hun aangeven en laat hen de communicatie doen.
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De gadgets voorbij: eerst beleid, dan de middelen
De tijd van technoflodders zou voorbij moeten zijn. Het is niet omdat er van alles kan dat het daarmee aangewezen is om alles te doen. De opstart van digitale televisie voor overheidsdienstverlening heeft geleerd dat je eerst goed moet weten wat je wil doen, voor wie en waarom. Inzetten van
sociale media zal doelgericht moeten gebeuren of zal anders zijn effect missen.

Transparantie en dialoog zorgen voor een duurzaam lokaal partnerschap
Gemeentebesturen die sterk besturen staan in nauw contact met burgers en intermediairen. Het opzetten van een dialoog over de gemeentelijke dienstverlening geeft mensen de kans om bij te sturen
en geeft het beleid de kans om gerichter te werken. Sociale media kunnen hierbij helpen door hun
laagdrempeligheid en de transparantie die ze bieden. Wie mee beslist over de beslissing zal graag
helpen uitvoeren.

Flexibiliteit en snelheid: ‘goed genoeg’ is ook goed
Via sociale media kan je snel veel mensen bereiken. Feedback gaat sneller, bijsturen kan ook sneller.
Dit biedt de kans om dienstverlening sneller te optimaliseren. Je kan bovendien sneller iets ‘live’
zetten voor het publiek en bijsturen tijdens de uitvoering. ‘Goed genoeg’ staat voor werken met
prototypes. Als burgers weten dat ze mee kunnen beslissen over het eindresultaat kunnen ze best
om met iets dat ‘goed genoeg’ is.
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