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King denkt na, en dat betekent meestal: terugkijken. Maar nu kijkt 
King in de directe praktijk van projecten en organisaties die social 
media gebruiken. De Noord/Zuidlijn en Rijkswaterstaat zijn flink aan 
de slag met het fenomeen. Hoe dat gebeurt, dat leest u in deze 
publicatie. 

U krijgt een beeld van de mogelijkheden die ook uw project heeft 
om het communicatie-instrumentarium uit te breiden. Websites, 
LinkedIn, Twitter, wiki’s: u kunt ze inzetten om met elke doelgroep 
in contact te komen. King schetst in kort bestek hoe u dat doet, 
waarom u dat zou doen en wat u kunt doen.

In plaats van op een grootscheepse evaluatie, diepgravend onder-
zoek en uitgebreide reflectie zijn de ervaringen en overwegingen in 
deze publicatie gebaseerd op wat pioniers vertellen. Neem kennis 
van hun verkenning, en pas toe wat voor uw project zinnig is.

www.kennisinhetgroot.nl

Kennis in het groot.

Een product van King 
staat nooit alleen…
Uitwisseling van ervaringen in de grote 
projecten in Nederland, is de basis van
de activiteiten van het programma Kennis 
in het groot (King). Samen met de projecten 
en anderen (deskundigen uit de praktijk of 
wetenschap) bekijkt King of de uitvoering 
van grote infrastructurele projecten
verbeterd kan worden. 

Via uitwisseling van gedachten en
gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen 
van King worden hierin stappen gezet. 

In de producten van King, zoals in dit boekje, 
worden deze discussies en resultaten
vastgelegd. Producten van King hebben
tot doel te stimuleren, de discussie verder 
te brengen en zo het projectmanagement 
van grote projecten te verbeteren.
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voorwoord voorwoord

Voorwoord
U kent King als partij die de reflectie zoekt, die nadenkt over ervaringen 
en lessen. We nemen daarbij doorgaans wat afstand om de werkelijkheid 
van alledag eens van een andere kant te beschouwen om vervolgens 
conclusies te trekken. Kortom: King kijkt terug op een periode en komt 
met een analyse. 

Hoe anders is deze publicatie over social media. Het is de uitzondering
die de regel bevestigt. Het onderwerp vraagt om een heel directe 
beschouwing, omdat het actueel is, een hoge vlucht neemt en goed 
ingezet kan worden bij infrastructurele projecten. We staan middenin 
een interessante ontwikkeling, die het verdient om er werk van te maken.

Projecten die door hun omgeving begrepen willen worden kunnen zich 
bijna niet onttrekken aan de inzet van social media. De omgeving maakt 
er inmiddels massaal gebruik van. 

Een aantal King-projecten werkt momenteel voortvarend met social 
media. Hoe precies, dat delen we graag met u, om uw nieuwsgierigheid 
te wekken en om te voorkomen dat u de boot mist.

Gezien de nieuwheid van het fenoneem ontbreekt uitgebreide reflectie 
op social media binnen veel vakgebieden, ook op het onze. Maar de  
informatiebehoefte is groot, de ervaringen zijn tot nu toe interessant en 
dus besloot King de ‘voorlopige kennis’ alvast te bundelen. Een zinvol 
product ligt voor u, daar ben ik van overtuigd.

King heeft voor deze publicatie samenwerking gezocht met partner 
Logeion, de vereniging voor overheidscommunicatie. De auteurs zijn
Jan Jelle van Hasselt en Jeroen van Woudenberg van Witcommunicatie, 
die in opdracht van Logeion en King het onderzoek uitvoerden.  

Wij denken dat dit boekje projectmanagers de mogelijkheden geeft om 
goed na te denken over de positie van hun project op de digitale snelweg. 
Daar kunnen ze nu eenmaal niet ontbreken. Ik kom u dan ook graag 
tegen op LinkedIn of Facebook.

Jaap Geluk, programmadirecteur King

Accounts Jaap Geluk 
 nl.linkedin.com/pub/jaap-geluk/9/448/554
 nl-nl.facebook.com/people/Jaap-Geluk/100001277112322

Accounts Jan Jelle van Hasselt 
 nl.linkedin.com/pub/jan-jelle-van-hasselt/0/5a1/612
 twitter.com/janjelle
 www.facebook.com/people/Jan-Jelle-Van-Hasselt/584122621

Accounts Jeroen van Woudenberg 
 nl.linkedin.com/in/jeroenvanwoudenberg
 twitter.com/JvWoudenberg
 www.facebook.com/people/Jeroen-van-Woudenberg/1432609116



6 7

inle id ing inle id ing

Open cultuur en de macht van de massa
Op internet kan men op een open manier kennis en informatie ontsluiten. 
Dat werkt de verwachting in de hand dat traditioneel gesloten instanties 
meer openheid bieden. De consument die zich met een video op YouTube 
verzette tegen een renteverdubbeling op leningen door de Bank of 
America, werd 350.000 keer gezien en gehoord, en kreeg 5.000 reacties. 
Het resultaat: de bank draaide het besluit terug.  
Kortom: social media geven ‘power to the people’.

Openheid en transparantie ontwikkelen zich tot de heersende cultuur. 
‘Kennis is macht’ is achterhaald: het delen van kennis geeft macht.  
Gemeenschappen ofwel communities bestaan en groeien bij de gratie 
van kennisdeling. Populaire weblogs zoals GeenStijl hebben zo in de 
loop der jaren een grote achterban gekregen. 

Transparantie en openheid zijn de waarden van deze tijd. Informatie 
achterhouden wordt hard afgestraft door de massa. Maar wie informatie 
deelt en het grote publiek erbij betrekt, kan rekenen op collectieve 
sympathie. 

Hoe nieuw is het?
Sinds het grote publiek internet omarmd heeft, maken communities, 
chatboxes en fora deel uit van het medium. In de jaren negentig waren 
communities gevormd rond een bepaald onderwerp of thema. Dit soort 
communities bestaat nog steeds, wie graag fotografeert kan terecht  
op Flickr.com, om foto’s te delen, bekijken en bespreken. Op zulke 
communities gaat het grotendeels over onderwerpen die met het 
thema te maken hebben. 

Sociale netwerksites zoals Facebook, Hyves of LinkedIn, de hits van  
nu, zijn fundamenteel anders. Ze zijn gevormd rond netwerken van  
mensen. De persoon staat centraal in plaats van een specifiek onderwerp. 
De conversatie is dynamischer. Het kan over van alles gaan, en mensen 
ondersteunen hun observatie of mening met filmpjes, foto’s, games,  
et cetera. 

Inleiding
Abraham Maslow, de psycholoog die u waarschijnlijk wel kent om zijn 
‘behoeftenpiramide’, zei ooit: ‘Als een hamer het enige gereedschap is 
waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te 
zien’. Een interessante observatie die heden ten dage actueel is als we 
het hebben over social media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube 
en andere online netwerken. Volgens de één is het een hype van voor-
bijgaande aard, voor de ander is deze vorm van communiceren  
essentieel om werk of andere interesses onder de aandacht te brengen.

Hoe het ook zij: ‘omdat iedereen het doet’ is het goed na te gaan wat 
social media kunnen betekenen voor projectcommunicatie. De trend is 
vergelijkbaar met zo’n vijftien jaar geleden, toen internet gemeengoed 
werd bij het grote publiek. Als netwerkorganisatie is King eigenlijk aan  
z’n stand verplicht om hier een bijdrage aan te leveren.

Daarom gaan we in deze publicatie in op manieren waarop social media 
bij de communicatie van infrastructurele projecten kansrijk ingezet 
kunnen worden. Hoe worden ze bewust onderdeel van de gevolgde 
projectcommunicatiestrategie? Waar moet u aan denken als u social 
media wilt gaan inzetten? Welke strategie volgt u?

Definitie van social media
Social media zijn internettoepassingen waar gebruikers (zowel organisatie 
als de doelgroep kunnen ‘gebruiker’ zijn) de inhoud zelf verzorgen. 
Voorbeelden van social media zijn weblogs, video- en fotosites, fora en 
netwerken zoals Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter. 
Mensen delen verhalen, kennis en ervaringen door zelf berichten te 
publiceren of te reageren op andermans bericht. Er is steeds sprake 
van interactie en dialoog tussen gebruikers, al of niet met een facilitator 
of gespreksleider. Social media kunnen we definiëren als de verzameling 
online platformen waar het grote publiek inhoud deelt, waardeert en 
creëert. Gebruikers kunnen het resultaat verrijken door te reageren, wat 
kan leiden tot gemeenschapsvorming. ‘Social’ slaat op het consumeren, 
creëren, delen, profileren en netwerken, ‘media’ heeft betrekking op de 
platformen en de techniek zoals wiki, forum en microblog.
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De kracht van de onbekenden
De kracht van de communities van vandaag de dag zit vooral in de weak 
ties: de banden met mensen die u niet direct kent. Eind jaren zestig 
deed sociaalpsychologisch wetenschapper Stanley Millgram onderzoek 
naar de kracht van de weak ties. Hij wilde weten hoe vaak een pakketje 
van persoon moest wisselen om van de ene willekeurige inwoner in 
de VS bij een andere willekeurige inwoner aan te komen. Het pakket 
mocht alleen naar bekenden doorgestuurd worden. Er waren gemiddeld 
maar 5.5 personen nodig voor het pakketje om de missie te voltooien. 
Internet en social media maken de afstand nu nog kleiner. Het is werkelijk 
een kleine wereld. 

inle id ing inle id ing
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SoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegiede geboorte vAn k ing

De communicatiestrategie schrijft voor hoe communicatiedoelen 
bereikt gaan worden. In grote infrastructurele projecten worden zulke 
doelen vastgesteld op basis van de vraag: ‘hoe kijken belanghebbenden 
naar de aanleiding van het project, de uitvoering en het op te leveren 
projectresultaat?’. Doelen kunnen zijn ‘nut en noodzaak uitleggen’,  
‘kennisoverdracht’ en ‘interactie tussen belanghebbenden en de  
projectorganisatie’. 

Opmerkelijk genoeg blijkt dat weinig infrastructurele projecten uitgebreide
aandacht schenken aan deze doelen. Dat blijkt uit Naar evidence based-
communicatie, een onderzoek van onder anderen Bert Pol, dat als 
King-publicatie verscheen in 2009. We lezen ‘Ze geven aan wat men  
wil bereiken, maar zonder onderbouwing op grond waarvan de aanpak 
kans van slagen heeft ‘ Het blijkt dat ervaring en gevoel eerder de 
keuze bepalen dan concreet onderzoek.

Hoe kunnen social media bijdragen om  
communicatiedoelen te bereiken?
Social media strategisch inzetten, dat vraagt allereerst om inzicht in  
hoe ze kunnen helpen. Gezien hun prille karakter ontbreken harde 
onderzoeksgegevens. Tabel 1 laat een eerste globale inventarisatie zien. 
Bij deze verkenning hanteren we de drie communicatiedoelen die we 
net beschreven.

1.  De overdracht van kennis en informatie over de inhoud en aanpak 
van het project.

2.  De positionering van het project in termen van belang, strategische 
impact, emotionele lading en de verhouding ten opzichte van  
andere projecten.

3.  Interactie bewerkstelligen met belanghebbenden over de inhoud en 
aanpak van het project.

Hoofdstuk 1

Social media als
bewuste keuze in de 
communicatiestrategie
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SoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegie

Kennisoverdracht                              5

Positionering en inspiratie                 2

Interactie met stakeholders              5

Sociale netwerksite voor zakelijk contact

Kennisoverdracht                              4

Positionering en inspiratie               3

Interactie met stakeholders             5

Blogdienst om korte, actuele berichten te posten

Kennisoverdracht                              4

Positionering en inspiratie               2

Interactie met stakeholders             3

Tabel 1      In welke mate dragen momenteel populaire social media bij aan het bereiken van 
de drie communicatiedoelstellingen (1 = gering, 5 = groot)?

Wat leren we hieruit? Vooropgesteld is de waardering in de tabel een 
inschatting die gebaseerd is op de ervaring van de auteurs.

Het blijkt dat sommige social media zeer krachtig zijn als het over  
kennisoverdracht gaat: Wiki’s, klassieke websites, LinkedIn-
discussies en, in mindere mate, blogs, die bevatten slechts  
fragmentarische informatie.

Andere social media zijn bijzonder goed om jezelf te positioneren, 
YouTube en Flickr voorop. Ook Facebook en Hyves hebben door de 
presentatie van het project en de verder gegeven informatie, discussie 
en interactie een positionerende werking. 

Interactie komt prominent naar voren bij social media die gebruikers 
helpen hun netwerk te ontwikkelen en onderhouden, zoals LinkedIn, 
Facebook en Hyves. Ook de manier waarop mensen werken aan Wiki’s, 

SoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegie

blog.

Medium Bijdrage aan communicatie-
doelstellingen (schaal 1-5)

Klassieke website

Kennisoverdracht                              4

Positionering en inspiratie                3

Interactie met stakeholders             2

Filmpjes delen

Kennisoverdracht                              2

Positionering en inspiratie               5

Interactie met stakeholders              2

Foto’s delen

Kennisoverdracht                             2

Positionering en inspiratie                 5

Interactie met stakeholders              2

Webpage met freguent nieuwe inhoud van 1 persoon*

Kennisoverdracht                               3

Positionering en inspiratie                4

Interactie met stakeholders             3

Sociale netwerksite met wereldwijde bekendheid

Kennisoverdracht                             2

Positionering en inspiratie                 4

Interactie met stakeholders             5

Sociale netwerksite, vooral in Nederland bekend

Kennisoverdracht                             2

Positionering en inspiratie                 4

Interactie met stakeholders             5

Meertalige kennisbank voor en door gebruikers

* de blogsites die we als het meest waardevol beschouwen, hebben meestal een aantal redacteuren.
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Dialogiseren
Het accent ligt op een open en zo min mogelijk op beïnvloeden gerichte 
uitwisseling van ideeën en gedachten met de omgeving. Deze strategie 
zien veel communicatieprofessionals als ideale vorm. Op basis van 
gelijkheid worden gedachten en ideeën uitgewisseld. Deze strategie
wordt regelmatig gebruikt in de beginfase van een project, als  
brainstorm voor oplossingen en om na te gaan welke eisen aan het 
projectresultaat worden gesteld.

Formeren
Het accent ligt op samenwerkingsverbanden aangaan met omgevings-
partijen en coalitievorming tussen partijen. De strategie mikt op de 
vereniging van gezamenlijke belangen van verschillende groepen  
directbetrokkenen. In projecten met weerstand waarbij grote belangen 
op het spel staan wordt deze strategie regelmatig gehanteerd.  
Bijvoorbeeld met debatbijeenkomsten en geleide discussies over  
specifieke projectthema’s.

…en welk social medium kiest u?
Social media hebben elk hun eigen karakter, zoals tabel 1 laat zien, 
en daardoor kunnen ze elk op hun eigen manier en in verschillende 
mate bijdragen aan communicatiedoelen. Of en hoe u ze inzet hangt 
af van wat u wilt bereiken. Een wiki-toepassing of een vrije gedachten-
uit wisseling via een LinkedIn-groep passen goed bij de dialogiserings-
strategie, maar veel minder bij de beïnvloedingsstrategie. De initiatief-
nemer zou al snel afgestraft worden door de deelnemers aan de 
discussies, ook wel reaguurders genoemd. En beeldgerichte media 
zoals YouTube en Flickr lenen zich beter voor een positionerende en  
beïnvloedende inzet dan als kern voor een interactieve strategie.  
In figuur 1 ziet u welk social medium het best bij een  
communicatiestrategie past. 
  

en de inhoud van pagina’s bediscussiëren, is zeer interactief. Twitter 
is bij uitstek een attenderingsinstrument voor publicaties op andere 
media. Interactie vindt vooral plaats tussen twitteraars en hun volgers. 
Twitter draagt daardoor vooral bij aan kennisontsluiting. 

Welke communicatiestrategie…
Voor grote infrastructurele projecten bestaat een laagdrempelige 
manier om een strategiekeuze te maken: het communicatiekruispunt 
dat Van Ruler in 1998 ontwikkelde. Bij voorbeeldprojecten in dit boekje 
passen we het kruispunt telkens toe. Het model onderscheidt vier 
basisstrategieën voor communicatie. Basis is de beantwoording van 
de vraag of de communicatie zich wel of niet overwegend richt op 
tweerichtingsverkeer en op het wel of niet bewust willen beïnvloeden 
van doelgroepen.

De vier basisstrategieën:

Informeren
Het accent ligt op de informatieverstrekking vanuit het project. De  
communicatie is zo objectief mogelijk, met inzet van vooral eenrichtings- 
middelen. Deze strategie past goed bij de klassieke voorlichtingsgedachte. 
Ze wordt vaak toegepast bij projecten waar weinig weerstand tegen 
is en het belang van betrokkenen klein is, zoals een project dat zich 
voornamelijk beperkt tot bijeenkomsten, een eenvoudige nieuwsbrief 
en bewonersbrieven.

Overreden 
Het accent ligt op de beïnvloeding vanuit het project, met het gebruik 
van vooral eenrichtingsmiddelen. Deze strategie wordt veel gehanteerd 
bij reclame die gericht is op het verkopen van producten. 
Bij infrastructurele projecten wordt deze strategie vaak ingezet in  
de realisatiefase, voor een grote groep belanghebbenden. Of in de 
initiatieffase om de gemaakte keuze aan betrokkenen te ‘verkopen’, 
meestal via een campagnematige aanpak.

SoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegieSoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegie
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Figuur 2 toont per projectfase kenmerkende vragen van belanghebbenden. 
De inzet van social media kan meehelpen deze vragen te beantwoorden. 
We hebben het schema gemaakt op basis van Sneller & Beter, een 
programma van de rijksoverheid. Aan het einde van de verkenningsfase 
wordt besloten of een project doorgaat. Anders dan in de fasering van 
Kor en Wijnen ontbreekt in de Sneller & Beter-fasering de voorbereidings -
fase, en voor stedenbouwkundige projecten geldt dat de ontwerpfase 
in een aantal deelfasen wordt opgesplitst. In hoofdstuk 7 leest u meer 
over de Sneller & Beter-aanpak. 

Figuur 2      Een aantal kenmerkende vragen van belanghebbenden per projectfase
 * De initiatieffase valt buiten de Sneller & Beter-aanpak

Figuur 1     De social media uit tabel 1 in het communicatiekruispunt van Van Ruler

Opvallend is de centrale plek van Twitter: Twitter heeft bij uitstek een 
signalerende, doorverwijzende functie naar andere media. Dat maakt 
het tot een internetdienst die breed kan worden ingezet voor de  
vier verschillende strategieën. Klassieke websites hebben nauwelijks 
interactiemogelijkheden. Maar aangevuld met social media-functionaliteiten 
kunnen ze een veel centralere rol in het communicatiekruispunt in-
nemen. Denk aan reactiemogelijkheden, een game of een constante 
stroom van tweets. Zulke toevoegingen zijn niet zaligmakend, maar 
een website met relevante en actuele informatie is waardevoller dan 
enkel communiceren via, bijvoorbeeld, een Twitteraccount. 

Wanneer welke strategie en welk social medium? 
Communicatiedoelen en de bijbehorende strategie variëren per doelgroep 
en per projectfase. Welke strategie u volgt, en welke van de social  
media u daarbij inzet, hangt af van de fase waarin uw project zich  
bevindt en wie uw publiek is. In de beginfase van een project kan  
veel interactie gewenst zijn om de juiste keuzes te maken en goed  
zicht te krijgen op de wensen van mensen, terwijl dit in een later  
stadium veel minder het geval is. Daaruit volgt dat social media  
meebewegen met uw project. 

Informering

Dialogisering

Overreding

Formering

Eenrichtingsverkeer

Tweerichtingsverkeer
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Strategiekeuze: inzet social media

Initiatief *

(Opgave/idee)

Verkenning

(Wat)

Plan-
uitwerking
(Hoe)

Realisatie

(Maken)

Beheer
(In stand 
houden)

Wat is het nut 
en de nood-
zaak? 

Past het project 
in de gebieds-
agenda?

Wie zijn  
allemaal  
stakeholder?

Wat is ieders 
belang?

Hoe word ik 
betrokken bij 
het project?

Wat zijn kan-
sen en risico’s 
voor mij?

Waarom moet 
het project 
hier uitgevoerd 
worden?

Welke eisen 
en wensen 
heb ik voor 
het project?

Waar moet ik 
op letten bij de 
uitvoering van 
het project? 

Bij wie kan 
ik schade 
en overlast 
melden?

Welke hinder 
kan ik  
verwachten?

Kan ik gecom-
penseerd 
worden?

Wat zijn de 
gevolgen als 
het project 
in een crisis 
raakt?

Voldoet het 
resultaat
aan de  
normen?

Voldoet het aan 
mijn wensen 
en eisen?

Welke lessen 
zijn geleerd?

SoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegieSoCiAl  mediA AlS bewuSte keuze in de  CommuniCAtieStrAtegie
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trendS wAArbij  SoCiAl  mediA vAn pAS komen

In dit boekje behandelen we drie trends die steeds belangrijker worden 
voor grote infrastructurele projecten. Het zijn trends op het gebied  
van projectmanagement, communicatiemanagement en omgevings-
management. In de actuele ontwikkelingen op deze drie terreinen  
kunnen social media goed van pas komen.

Halvering gemiddelde projectduur
De uitvoering van infrastructurele projecten in Nederland staat onder druk. 
Tussen het ontstaan van bereikbaarheidsproblemen en het oplossen ervan 
zit soms tientallen jaren. In zowel de besluitvorming en realisatie moeten 
een versnellings- en verbeteringsslag gemaakt worden. De commissie 
Elverding is in het leven geroepen om te onderzoeken hoe vooral de 
besluitvorming rondom infrastructurele projecten versneld kan worden. 

In 2008 heeft deze commissie haar adviezen gepresenteerd. Naar 
aanleiding van die adviezen hebben de ministeries VenW en VROM het 
initiatief genomen voor het programma Sneller & Beter. Het programma 
moet de besluitvormingstijd rond infrastructuurprojecten halveren. De 
doelstelling is om de gemiddelde duur van een project te halveren van 
veertien jaar naar zeven jaar. Door de voorbereidende fase te verbete-
ren kan ook de realisatiefase sneller verlopen. 

Sneller & Beter stelt deze maatregelen voor:
• Wet- en regelgeving aanpassen voor snellere beslissingen
•  Het uitgangspunt voor een project is het gehele gebied in plaats van 

alleen het tracé
•  Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vroeg betrekken 

bij het project
•  Na een brede verkenning alleen van de gekozen variant de milieueffecten 

tot in detail doorberekenen
•  Deze variant wordt elk jaar opnieuw getoetst om te bezien of deze nog 

voldoet aan de milieurichtlijnen
•  Betrokkenen maken duidelijke afspraken over budget, planning en 

verantwoordelijkheden
•  Bestuurders moeten niet terugkomen op besluiten die ze eerder namen

Hoofdstuk 3

Trends waarbij social 
media van pas komen
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trendS wAArbij  SoCiAl  mediA vAn pAS komen trendS wAArbij  SoCiAl  mediA vAn pAS komen

Doe het vaak, niet veel
Social media bestaan nog maar kort. Specifieke effecten aangeven is 
daarom lastig. Wel is het zo dat het belangrijk is om vaak gezien te worden 
met uw boodschap. Vaak, niet veel, en op een positieve manier. Bijvoorbeeld 
door de boodschap over diverse media te verdelen: steeds dezelfde bood-
schap via hetzelfde medium gaat irriteren. Social media zijn een oplossing. 
Ze bestaan in diverse soorten, hebben uiteenlopende functies en mogelijk-
heden, ze zijn breed inzetbaar en bovendien snel en goedkoop.

Denk aan interactie
Onderzoek naar het gedrag van internetgebruikers toont aan dat interactie 
op het internet hetzelfde verloopt als bij klassieke media. Het maakt 
niet uit of mensen online zijn of offline. Het betekent dat interactie-
concepten zowel offline als online gebruikt kunnen worden. 

Zoek de juiste mix
Social media moeten een middel zijn, geen doel op zich. Hoewel social 
media in elke communicatiestrategie passen, moet – zoals bij elke  
communicatiemiddelenmix – kritisch bezien worden of het de beste mix is 
om het beoogde resultaat te bereiken. Dat gebeurt te weinig.  Als het effect 
van de middelenmix onbekend is, kan altijd het ‘tovenaars leerlingeffect’ 
optreden. De communicatie is niet meer in de hand te houden en ontspoort 
volledig. Een welgemeende poging tot interactie met de doelgroep kan zelfs 
gekaapt worden door een tegenbeweging. Zo is recentelijk de Facebook-
pagina van Nestlé overladen met negatieve berichten van mensen die het 
bedrijf oproepen om te stoppen met gebruik van palmolie in hun productie-
proces. De vijandige manier waarop Nestlé de situatie probeerde te be-
dwingen leverde een van de grootste online PR-debacles tot nu toe op. 

Test het in de proeftuin
De effecten van communicatiemiddelen toetsen kan heel goed in een 
proeftuin. Als een deel van het communicatiebudget gebruikt zou worden 
om de communicatiestrategie vooraf te toetsen, dan wordt het geld uit-
eindelijk veel effectiever ingezet. Communicatiemanagers die nog onbekend 
zijn met social media zouden sowieso de werking moeten testen. 

Wat kunnen social media betekenen?
Vooral in de voorbereidende fase komen social media van pas. U kunt ze 
gebruiken om issues in een gebied te monitoren en u kunt de gespreks-
voering en meningsvorming online volgen. Daarnaast kunt u een kennis-
netwerk opzetten: neem het project als thema en open er een groep 
over op LinkedIn. Tijdens de realisatie kunt u social media inzetten om 
verwachtingen te managen. Richt een interactieve website op die om-
wonenden informeert over de loop van het project, en waar ze vragen 
kunnen stellen. Een voorbeeld is www.hierzijnwij.nu van de Noord/Zuidlijn.

Naar evidence based-communicatie
Een trend op communicatievlak is evidence based werken. Of eigenlijk: 
het besef dat dit juist niet gebeurt. De communicatie in grote infrastruc-
turele projecten is vaak gebaseerd op eerdere ervaringen en gevoel in 
plaats van empirische sociaal-wetenschappelijke inzichten. 

Wat kunnen social media betekenen?

Gebruik het nieuwe gereedschap
Social media zijn voor communicatiemanagers een zeer welkome ontwikkeling. 
Het is een uitbreiding op de gereedschapskist, maar ze moeten wel leren 
werken met het nieuwe gereedschap. Het is goed te weten dat social media 
de informatieoverdracht versnellen, wat zeer bruikbaar is, vooral bij crisis-
management. Bedenk dat negatieve informatie zich ook sneller verspreidt – 
en dat vereist van een communicatiemanager uiteraard onmiddellijke actie.
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Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement is een relatief nieuw vak. Het inzicht dat het 
belangrijk is de omgeving te betrekken bij een project wordt steeds 
groter. Mensen worden mondiger, een belangenvereniging is zo 
opgericht, en via internet een ongezouten mening geven, daar heeft 
niemand moeite mee. Opinievorming op het internet kan zich tegen 
een project keren als het project zich geen raad weet met kritiek. 
Omgevings managers moeten daarom te allen tijde op de hoogte zijn 
van de plekken waar meningen over het project gevormd worden,
en ze moeten weten hoe ze die kunnen beïnvloeden.

Wat kunnen social media betekenen?

Voordelen
Vooral de snelheid. Inspraakavonden zijn niet altijd praktisch, en trekken 
meestal een specifieke doelgroep aan. Met social media kunnen 
omgevingsmanagers makkelijk en snel mensen bereiken. Ze kunnen 
laten weten dat ze weten wat er speelt. Om een beter idee te krijgen  
van het sentiment in de omgeving is het slim een vinger aan de pols te 
houden. Ga het gesprek aan via social media, maar wel als noodzakelijke 
toevoeging op een bestaande website, niet via een aparte lijn.  
 
Social media zijn een goede manier om crowdsourcing te organiseren. 
Crowdsourcing is het gebruikmaken van de kracht en kennis van de 
massa, op een open platform. Zet ’t bijvoorbeeld in om in de voor-
bereidende fase omwonenden mee te laten denken over de ontwikkeling 
van het gebied. Voorbeelden daarvan leest u in hoofdstuk 6.

Risico’s van social media
Wees u als omgevingsmanager bewust van de risico’s van social media. 
Informatieverspreiding en beeldvorming gaan ontzettend snel. Het gevaar 
dreigt dat foutieve berichtgeving zich snel verspreidt en een eigen leven 
gaat leiden als het project niet tijdig reageert. Daarnaast kunnen tegen-
groeperingen zich snel via sociale netwerken organiseren. Wees hier alert 
op en geef het project een stem op zulke platformen.

trendS wAArbij  SoCiAl  mediA vAn pAS komen
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In de zomer van 2008 werd de Noord/Zuidlijn met de ernstigste crisis 
sinds de start van het project geconfronteerd: de plotselinge verzakking 
van historische panden aan de Vijzelgracht. Het vertrouwen in het project 
bereikte een dieptepunt. Herbezinning op basis van onderzoek van de 
commissie-Veerman, werd herwinnen van vertrouwen de grote opgave. 
Hoe doe je dat als er overal in Amsterdam nog bouwputten zijn?

Reputatiemanagement draait om beeldvorming, en beeldvorming en  
betekenisgeving vinden tegenwoordig steeds vaker online plaats. De ambitie 
van de Dienst Noord/Zuidlijn is om zo veel mogelijk het gesprek met de 
doelgroep op te zoeken, in plaats van alleen informatie te zenden. Van-
daar dat het een logische keus was om een sterke aanwezigheid op te 
bouwen op het internet en daar met de doelgroep in contact te komen.

Figuur 3     Het communicatiekruispunt van de Noord/Zuidlijn: informering en overreding

De Dienst Noord/Zuidlijn maakt richting ‘Groot Amsterdam’ primair 
gebruik van informerings- en overredingsstrategieën. De communicatie 
van het project is sterk gericht op informatieontsluiting en de beïnvloeding 
van de publieke opinie. Met de directe omgeving en directbetrokkenen 
wordt gestreefd naar tweerichtingscommunicatie. 

SuCCeS voor de noord/zuidl ijn
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Koppeling met www.hierzijnwij.nu 
Deze website toont een landkaart in Google Maps met daarop de 
exacte actuele locatie van de boor. De site is eenvoudig te ‘embedden’ 
in andere sites, dat wil zeggen dat andere websites www.hierzijnwij.nu 
kunnen integreren in hun eigen site, zoals het Amsterdamse dagblad 
Het Parool deed.

Drie duidelijke boodschappen
De drie boodschappen die de Dienst Noord/Zuidlijn in deze fase vol 
overlast wil overbrengen zijn: 
• realistisch denken
• betovering 
• sensitieve bouwer

‘Realistisch denken’ staat voor duidelijk en eerlijk communiceren 
over de risico’s van het bouwwerk, vertragingen en wat voor overlast 
mensen verwachten kunnen. ‘Betovering’ staat voor de mooie kant van 
grote infrastructurele projecten: de indrukwekkende boor, de nieuws-
gierigheid naar de werkzaamheden en de schoonheid van infraprojecten. 
‘Sensitieve bouwer’ staat voor de Noord/Zuidlijn als megaproject in 
Amsterdam, een kolos die met grote zorgvuldigheid opereert, begripvol 
is en luistert naar de omwonenden.

Moederschip met satellieten
De website van de Noord/Zuidlijn is te vergelijken met een moeder-
schip waar social media als satellieten actief rondjes draaien om zo 
veel mogelijk bezoekers naar de site te trekken. Daarnaast functioneert 
de informatie ook zelfstandig in de communities van de social media, 
waardoor het weinig uitmaakt van welk middel een bezoeker zich 
bedient. Dezelfde informatie wordt aangepast aan de doelgroep van het 
netwerk. Met deze online infrastructuur kan het project snel en efficiënt 
een boodschap naar de doelgroep communiceren om daar samen met 
hen betekenis aan te geven.

Succesvolle online communicatie van de Noord/Zuidlijn
Alle informatie over het project staat op de website van de Noord/Zuidlijn. 
De website is de plek waar de meeste interactie plaatsvindt, en wel 
via de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij artikelen. De website is 
recentelijk omgebouwd naar een website vol nieuwe features. 

SuCCeS voor de noord/zuidl ijn SuCCeS voor de noord/zuidl ijn
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“ Het was echt wonderbaarlijk, je zag in een maand tijd het aantal 
bezoekers op onze Flickr-pagina sterk groeien. Daar zit een heel 
actieve community”

Samenwerking met de Flickr-community
Flickr speelt een bijzondere rol in het project. Het samenwerkingsprincipe 
met een gevestigde community komt bij dit medium sterk naar voren. 
Flickr overstijgt het succes van www.hierzijnwij.nu, YouTube en Twitter. 
Het heeft het grootste bereik en de actiefste achterban. Toen de Dienst 
Noord/Zuidlijn zich actief op Flickr presenteerde, groeide het website-
bezoek enorm. Hoe kan dit?

Op Flickr bleek een grote community amateurfotografen actief te zijn 
met een voorliefde voor het fotograferen van grote infrastructurele pro-
jecten. De Dienst Noord/Zuidlijn heeft de samenwerking met de commu-
nity gezocht. Dat resulteerde in meer websitebezoeken dan Twitter en 
YouTube samen opleverden. Nu is een fotoboek over de Noord/Zuidlijn 
in de maak dat met behulp van de community gemaakt is. 

Vijf doelen
Voordat de Dienst Noord/Zuidlijn aan de slag ging met de nieuwe web-
site en online-functionaliteiten zoals social media, stelde de afdeling com-
municatie vijf doelen vast. Binnen een jaar zijn mooie resultaten bereikt.

1.  Een hoger aantal websitebezoekers
Binnen een jaar is het bezoekersaantal op de website verviervoudigd. 
Door deze toename is de website van de Dienst Noord/Zuidlijn de 
meest bezochte website van de gemeente Amsterdam.

2.  Dé informatiebron worden door goede vindbaarheid 
Veel mensen gebruiken zoekmachines zoals Google als zij informatie 
zoeken op het internet. Daarom is het belangrijk om goed vindbaar 
te zijn. De stevige aanwezigheid van de Noord/Zuidlijn in sociale net-
werken helpt om een hoge notering binnen Google te krijgen.

Twitter voor snelle actie
Twitter wordt ingezet als middel om snel korte berichten te plaatsen  
en te wijzen op meer informatie op de website. Vooral journalisten en 
politieke stakeholders volgen de tweets van de Dienst Noord/Zuidlijn. 
De doelgroep die met Twitter bereikt wordt is klein, maar voor het 
project erg belangrijk. De community is momenteel nog redelijk statisch, 
met weinig discussie over het project. Desalniettemin is het een be-
langrijk medium gebleken, vooral bij crisiscommunicatie.

Schatkamer van beeldmateriaal
Het archief van het project bevat veel foto- en filmmateriaal, dus  
was het een logische keuze om het online toegankelijk te maken.  
Het YouTubekanaal van de Noord/Zuidlijn wordt gebruikt om het oude 
materiaal te delen, maar er verschijnen ook regelmatig nieuwe video’s, 
zoals het Noord/Zuidlijnjournaal.

SuCCeS voor de noord/zuidl ijn SuCCeS voor de noord/zuidl ijn

Lek komt boven
Toen er een lek ontstond in een van de voegen van de wand in 
de bouwput van het nieuwe metrostation onder het voorplein van 
Amsterdam CS, heeft de Dienst Noord/Zuidlijn direct een artikel 
op de website geplaatst en een video op YouTube. Deze video 
werd vervolgens door nieuwszenders zoals de NOS overgenomen.

Vals gerucht ontmaskerd
Via Twitter heeft de Noord/Zuidlijn een vals gerucht direct uit de 
wereld geholpen. Toen AT5 foutieve berichtgeving verspreidde rondom 
een zogenaamde verzakking van een zonnestudio aan het Rokin, 
sprak een tweet van de Dienst Noord/Zuidlijn dit meteen tegen. 
Binnen twee uur volgde een rectificatie op de website van AT5.
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Vergeleken met kosten voor printmedia – brochures, magazines,  
fotoboeken – zijn de kosten voor digitale media veel lager. En bedenk 
dat brochures niet de lengte van het project meegaan: de betekenis  
van een project verandert immers vaak tijdens de bouw. Voor de  
Noord/Zuidlijn geldt dat overduidelijk, gezien de turbulente tijden, 
de politieke en maatschappelijke opvattingen en de technische aan-
passingen van de afgelopen periode. Printmedia zijn dan zeer inflexibel, 
en kunnen zelfs averechts werken, terwijl digitale media snel, simpel en 
goedkoop kunnen worden aangepast.

3.  Een netwerk van vrienden en volgers opbouwen
De Noord/Zuidlijn heeft een grote community van volgers op Flickr 
weten op te bouwen. Daarnaast wordt veel op websiteartikelen 
gereageerd. Het account @NoordZuidlijn op Twitter heeft ruim 600 
volgers, waarvan de meeste politici en pers zijn.

 
“ Op elk website-artikel komen gemiddeld tien lezersreacties binnen, 
één artikel kreeg er zelfs honderd. Hier begint de conversatie.  
Je ziet dat zich een community ontwikkelt op de website.” 

4.  Projecten en initiatieven faciliteren
Het fotoboek dat uitgebracht wordt met behulp van de Flickr-fotografen 
is het eerste tastbare product dat de Dienst Noord/Zuidlijn samen 
met een community tot stand brengt. Daarnaast staan filmpjes van 
fotografen op de populaire media-uploadsite www.dumpert.nl van 
het weblog GeenStijl. Het Parool heeft de actuele kaart van  
www.hierzijnwij.nu op hun website geplaatst. De Noord/Zuidlijn 
gaat in 2011 experimenteren met online-omgevingscommunicatie.

5.  Een infrastructuur voor crisiscommunicatie bouwen
Met de vernieuwde website en de extra online-functionaliteiten kan  
de Dienst Noord/Zuidlijn nu adequaat reageren op een dreigende crisis.  
De social media zijn met de website verbonden. Nieuws kan zo snel 
en efficiënt verspreid worden. Op foutieve berichtgeving door andere 
partijen kan direct gereageerd worden, zodat het juiste nieuws als 
een lopend vuurtje de media bedient. 

Kosten en inzet van medewerkers
De kosten voor de herinrichting van de website www.noordzuidlijn.
amsterdam.nl bedroegen zo’n € 10.000,–. De nieuwe website 
www.hierzijnwij.nu kost € 30.000,–. Beide kosten worden afgeschreven 
over zeven jaar, de periode dat het project loopt. Het jaarlijkse onderhoud 
voor beide websites is € 8.000,–. Voor het beheer en de ontwikkeling 
van de websites wordt 1 fte ingezet, daarnaast maakt werken aan digitale 
media deel uit van het takenpakket van alle communicatiemedewerkers. 

SuCCeS voor de noord/zuidl ijn
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Snelle en efficiënte informatieverspreiding
De online infrastructuur van de Noord/Zuidlijn garandeert dat informatie 
ontzettend snel en efficiënt bij de doelgroep terechtkomt.
 
Participeren aan de website is eenvoudig en laagdrempelig. De mogelijk-
heid om reacties te plaatsen biedt kans om het gesprek aan te gaan. 
Het zeer directe contact met de doelgroep maakt de inzet van online 
media veel succesvoller dan geprinte media. In 2011 moet ook omgevings-
communicatie op deze manier via de website tot uiting komen.

“ De website en de social media werken bijna organisch samen. 
De social media attenderen grote groepen erop dat er iets te 
zien is op de website, wat veel webbezoek oplevert. Ideaal bij 
crisiscommunicatie, en je maakt het bereik van je communicatie 
sowieso groter”

Toekomst
De Noord/Zuidlijn heeft nog een lange weg te gaan tot de oplevering. 
Het einde van de ruwbouwfase komt nu in zicht. Tot die tijd wordt 
vooral gekeken hoe omgevingscommunicatie op de website een plek 
kan krijgen. Een idee is om alle stations een eigen website te geven, 
waarop de situatie van dag tot dag getoond wordt. Bovendien wordt 
gewerkt aan het uitbouwen van netwerken om zo het bereik van de 
website te vergroten. Een andere uitdaging is om de webstrategie 
definitief vorm te geven binnen de communicatieafdeling. Het blijft van 
cruciaal belang dat de hele afdeling onderdeel is van de webaanpak.

Kritische succesfactoren

Geen apart webcare-team
Bij de Noord/Zuidlijn is de hele communicatieafdeling betrokken bij de 
website en social media. Online vindt evenveel discussie plaatsvindt als 
in de echte wereld. Om het gesprek te beïnvloeden zijn voldoende tijd 
en aandacht essentieel. De online-wereld is een parallelle wereld die 
net zo veel aandacht vereist als direct contact via andere kanalen. Ieder-
een op de afdeling werkt aan online communicatie. Zo hebben persvoor-
lichters de verantwoordelijkheid om persberichten zowel op de website 
als in geprinte media te publiceren.

“ Net zoals je elke ochtend de krant openslaat kijkt iedereen even 
op internet wat de stand van zaken is. Wat wordt over het project 
gezegd? De resultaten van dit jaar hebben we dankzij de inzet 
van het hele team bereikt.”

Deel uitmaken van de conversatie
De communicatiestrategie van de Noord/Zuidlijn draait om reputatie-
management, dus betrokkenheid bij de snelle beeldvorming en plaats be-
paling die online plaatsvindt is essentieel om succes te oogsten. Wie ervoor 
kiest geen deel uit te maken van de conversatie, krijgt een etiket opgeplakt 
van de buitenwereld. Projecten die handelen zoals de Noord/Zuidlijn zullen 
ervaren dat zij hun imago op een positieve manier kunnen beïnvloeden. 

Don’t be stupid – ook online
Dienst Noord/Zuidlijn heeft geen aparte etiquetteregels voor de 
manier waarop medewerkers zich online zouden moeten gedragen.  
Er is geen wezenlijk verschil tussen gedrag online en offline.  
Het kenmerkende aan online communicatie is dat het over het  
algemeen open en blijvend is. Dat is het enige waar medewerkers 
goed bij moeten stilstaan voordat ze reageren. Hier gaat de enige 
gedragsregel voor Google-medewerkers op: “Don’t be stupid”.
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Weg- en waterweggebruikers informeren en betrekken via Twitter, 
Hyves of Facebook. De inzet van social media is voor Rijkswaterstaat 
een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie. De vraag is 
steeds: wat werkt wel en wat werkt niet? Tests en pilots wijzen het uit, 
en wat in de praktijk het beste werkt, verwerkt Rijkswaterstaat in de 
communicatiestrategie. De inzet van social media bij infrastructurele 
projecten wordt op een compacte en doelgerichte manier verkend.
In dit hoofdstuk zoomen we in op FileSophie en VanAnaarBeter. 

FileSophie
In de zomer van 2010 heeft het verkeer op de A12 tussen Woerden  
en Gouda veel last van wegwerkzaamheden. Om weggebruikers te 
informeren roepen Rijkswaterstaat en de ANWB tussen 16 juli en  
16 augustus FileSophie in het leven. Sophie stelt weggebruikers  
persoonlijk en interactief op de hoogte van de hinder. Ze doet dat op 
haar eigen website, ze twittert, plaatst filmpjes op YouTube en is actief 
op Facebook, Hyves en LinkedIn. Na de wegwerkzaamheden neemt 
Sophie op 16 augustus afscheid van haar volgelingen in de file. 

Kern van de pilot is dat Sophie niet alleen vertelt, maar ook respons 
krijgt van de filerijders. Ze zendt en luistert. Op haar website kunnen  
gebruikers elkaar tips geven of informatie delen. Sophie betrekt de 
doelgroep bij het werk aan de weg en nodigt uit tot participatie. Wanneer 
het kan, helpt Sophie een handje om goede ideeën ook te realiseren. 
Zo is er bijvoorbeeld op basis van een tip van een weggebruiker een 
informatiebord langs het traject geplaatst.
 

rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA

Hoofdstuk 4

Rijkswaterstaat vergroot 
het online bereik met  
social media
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Yammer
Social media worden bij dit project ook intern ingezet. Zo maken de 
projectmedewerkers gebruik van Yammer voor overleg en snelle  
communicatie onderling. Yammer is een zakelijke vorm van Twitter:  
binnen een afgeschermde omgeving wissel je snel informatie uit.  
Het werkt efficiënter dan e-mail en het vergroot de betrokkenheid,  
zelfs als je bij verschillende organisaties werkt. In de evaluatie bekijken 
Rijkswaterstaat en de ANWB de effectiviteit van alle social media- 
elementen van de campagne.

VanAnaarBeter
Pilots als FileSophie zijn bedoeld om te experimenteren met nieuwe 
communicatiemiddelen. Wat werkt en nuttig is, kan dienst doen in 
formelere corporate kanalen zoals www.vananaarbeter.nl. Dit platform 
houdt weggebruikers op de hoogte van verkeershinder in het hele land. 
Zo twittert VanAnaarBeter over hinder op de weg en de vaarweg.  
Directe hinder, zoals een omgevallen vrachtwagen of een  
spoedreparatie aan de weg, kan snel gemeld worden. 

Figuur 5     Het communicatiekruispunt van VanAnaarBeter: informering

Figuur 4     Het communicatiekruispunt van FileSophie: informering, overreding en formering

Behalve informatie geven over wegwerkzaamheden vestigt de pilot de 
aandacht op het project en de website. Hoe meer mensen de website 
bezoeken, hoe groter de kans dat ze deel uit gaan maken van de community 
en deelnemen aan het gesprek. Positionerend is de communicatie via 
YouTube, onder andere via interviews met weggebruikers en de  
projectleider. De formeringsstrategie wordt vooral ingezet om de informatie- 
verstrekking te ondersteunen: bezoekers kunnen reageren en tips plaatsen.
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Met VanAnaarBeter zoekt Rijkswaterstaat nadrukkelijk de samenwerking 
met verkeersinformatiediensten, provincies en gemeenten. VanAnaarBeter 
hanteert primair een informeringsstrategie: informatie over verkeershinder 
moet zo snel en effectief mogelijk weggebruikers bereiken. 

Moedig initiatief aan
Natuurlijk is niet elke pilot succesvol. Een voorbeeld van een minder  
succesvolle pilot op het gebied van social media bij Rijkswaterstaat 
was een wervingscampagne via Hyves. Het doel was om via die sociale 
netwerksite nieuwe medewerkers aan te trekken. De campagne leverde 
uiteindelijk te weinig respons op om de investering van waarde te laten 
zijn. Is dat erg? Nee. Ondanks dat niet alles een succes kan worden, moet 
een organisatie openstaan voor initiatieven. Trial and error is het devies.

Binnen een organisatie zijn er altijd wel mensen te vinden die verstand 
hebben van social media. Deze club mensen moet collega’s blijven aan-
moedigen om bij hen aan te kloppen als ze een idee hebben over social 
media, hetzij voor ondersteuning, hetzij voor de uitvoer of uitwerking. 
Rijkswaterstaat heeft de ervaring dat je zulke ideeën niet direct moet 
ontmoedigen, ook als je er als ‘expert’ weinig vertrouwen in hebt.  
Initiatieven uit de organisatie worden beloond door te helpen ze in 
goede banen te leiden.

Geslaagde initiatieven

Knooppuntnamen bedenken
Het eerste voorbeeld van een social media-initiatief dat zich bewees 
was de online campagne om nieuwe namen voor moeilijk te onthouden 
knooppunten te bedenken. Rijkswaterstaat deed een oproep om de 
nieuwe namen online in te dienen. De communicatieafdeling stond  
hier aanvankelijk sceptisch tegenover, maar vond het belangrijk om de 
initiatiefnemers te ondersteunen bij de uitvoering. Uiteindelijk werd  
de campagne een succes, er kwamen veel reacties binnen. 
Twee van de ingediende ideeën werkt Rijkswaterstaat verder uit. 

rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA
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Waarom zijn deze pilots succesvol?

Succesfactor 1
De gebruikersbehoefte bepaalt de vorm 
Een pilot wordt opgezet met het doel om een probleem van weggebruikers 
op te lossen. Tijdens de ontwikkelfase wordt het gesprek met de  
gebruiker opgezocht. Op basis van de behoefte van de gebruiker  
krijgt de pilot definitief vorm. 

Succesfactor 2
De pilot biedt een oplossing op maat 
Per project of issue een oplossing zoeken die past bij het specifieke 
probleem is een goed idee. Eventueel kan, als een pilot ‘in het klein’ 
werkt, bekeken worden of deze ‘in het groot’ ingezet kan worden, 
bijvoorbeeld op corporate niveau.

Succesfactor 3
Vul de gaten in de markt
Rijkswaterstaat richt zich vooral op problemen die de markt laat liggen, 
bijvoorbeeld omdat ze niet winstgevend zijn. Genereert de markt goede 
toepassingen, bijvoorbeeld voor routeplanners, dan laat Rijkswaterstaat 
ze liggen. Kortom: zoek de gaten in de markt in plaats van te concurreren. 

Denk mee over rode kruizen boven de weg
Denk mee en doe mee, dat gaat ook op voor het initiatief om weg-
gebruikers via tweets te laten meedenken over de rode kruizen op de 
DRIP’s boven de weg. Ruim 10 procent van de weggebruikers negeert 
deze kruizen. Het gevolg: een stijging van bijna-aanrijdingen van met 
name weginspecteurs en wegwerkers. Een oproep aan weggebruikers 
op Twitter leverde ongeveer zestig reacties op met bruikbare tips. Weg-
gebruikers beschouwen rode kruizen vaak niet meer als een serieuze 
waarschuwing, zo bleek. Rijkswaterstaat heeft vervolgens een creatieve 
sessie gehouden met een weginspecteur en een weggebruiker, een 
twitteraar die had gereageerd op de oproep. Concrete oplossingen op 
basis van de sessie worden nu onderzocht. Een tweet van een weg-
gebruiker willen we u niet onthouden: ‘Laat ons vaker meedenken!’

De Reageer en Waardeer-module
Een derde social media-initiatief van Rijkswaterstaat is de Reageer en 
Waardeer-module. Binnen de rijksoverheid is dit het eerste experiment 
om bezoekers van de corporate website de kans te geven om te reageren 
en te laten zien hoe ze de informatie waarderen. Dat doen ze via hun 
eigen social media-account. Zo wil Rijkswaterstaat interactief het  
informatieaanbod op gebruikers afstemmen. Waardevolle reacties  
worden opgeroepen en relaties gelegd. Als reaguurder kun je er ook 
voor kiezen om je reactie op de pagina direct te delen via je eigen  
sociale netwerk. Door te luisteren bewaken de woordvoerders van 
Rijkswaterstaat de rode draad. De Reageer en Waardeer-module  
werkt via Google Friend Connect.

Informeren, ondersteunen, verbinden en participeren
“De online strategie van Rijkswaterstaat is erop gericht om
binnen de rijksoverheid de meest toonaangevende, duurzame 
en betrouwbare online communicatie op te zetten. De gebruiker 
staat centraal. Om dit te bereiken zetten we in op informeren, 
ondersteunen, participeren en verbinden.  

Dit gebeurt zowel via traditionele als sociale online communicatie. 
Dus doelgroepen informeren en ondersteunen naar behoefte, ze 
verbinden met de organisatie en elkaar en ze actief laten partici-
peren binnen onze maatschappelijke taak. Zo bouwen we online 
aan een netwerk, nodigen we relaties uit om mee te doen en mee 
te denken (co-creatie) werven we collega’s op een eigentijdse 
manier en verstrekken we sneller informatie bij incidenten door  
directe interactie online. En dat is nog maar het begin: de uitdaging 
is om kansen te benutten en de vruchten te plukken voor de  
verdere inzet van onze communicatie. Dit benaderen we  
realistisch en door mensen te activeren.”

rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA
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Succesfactor 4
Prioriteer op basis van use/rent/buy/make
Bij het kiezen van een platform voor de pilot is use/rent/buy/make 
bepalend. Kijk eerst of bestaande platforms van pas kunnen komen, 
ontwikkel daarna pas een eigen applicatie of platform. 

Succesfactor 5
Zet liever tien goedkope visjes uit dan één dure
Het is bijna onvoorspelbaar of een pilot aanslaat. Zet daarom liever als 
proef tien goudvisjes uit dan één grote koikarper. Stap er laagdrempelig 
in. Test een aantal goedkope oplossingen in plaats van direct met een 
duur platform te starten. 

Succesfactor 6
Wees flexibel tijdens de uitvoering
Als een bepaald middel niet het gewenste resultaat heeft, moet dit 
zonder problemen losgelaten kunnen worden. Zorg, in plaats van sterke 
binding aan een volledig realisatieplan voor social media, voor de flexibiliteit 
om snel een ander middel in te kunnen zetten. 

Huisstijlpolitie opgepast: social media veroorzaken 
nieuwe grensconflicten
Veel organisaties hebben strenge regels voor de vormgeving van 
visitekaartjes, brochures, advertenties en briefpapier. Hoe is de 
huisstijl en de presentatie op social media geregeld?

Een kleine rondgang langs wat twitteraccounts van Amsterdamse 
gemeentelijke projecten en organisaties geeft een antwoord op deze 
vraag. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht presenteert zich met een 
knutsellogo als DMBamsterdam, zonder het woord ‘gemeente’.   
De Dienst Noord/Zuidlijn kiest voor een ander logo dan het officiële.  
Stadsdelen tonen zich op uiteenlopende manieren. Bij de rijksover-
heid idem dito. VanAnaarBeter presenteert zichzelf met een eigen 
logo, terwijl andere initiatieven van Rijkswaterstaat juist het nieuwe 
rijksoverheidslogo hanteren, in zeer verschillend formaat. En Sneller 
& Beter heet opeens SnellerENBeter. De situatie is nog onduidelijker 
op pagina’s van individuen. Sommigen maken wel melding gemaakt 
van hun bedrijf of organisatie. Het logo ontbreekt vrijwel altijd.  
Op Facebook, Youtube en Flickr verschilt de situatie nauwelijks.

Met de doorbraak van social media ligt het voor de hand dat er 
voor de huisstijpolitie binnenkort werk aan de winkel is!  

rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA rijkSwAterStAAt vergroot het online bereik  met SoCiAl  mediA
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SoCiAl  mediA b ieden nieuwe kAnSen voor inSprAAk

Twee voorbeelden van hoe digitale media ingezet kunnen worden 
tijdens de planfase van projecten zijn Spoorzone Delft en De Amstel 
verandert. Allebei hebben ze een interactieve website om inspraak op 
een nieuwe manier te organiseren. Het resultaat is dat normaliter lastig 
te betrekken groepen beter en breder bereikt worden. De kwaliteit van 
de reacties is bovendien hoog. Hoe dit precies werkt, laten we in dit 
hoofdstuk zien aan de hand van beide projecten. 

Figuur 6      Het communicatiekruispunt van De Amstel verandert en Spoorzone Delft:  
informering en dialogisering
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Een sociaal netwerk als inspraakmodel
Cruciaal op www.deamstelverandert.nl is de keuze om inspraak primair 
te laten verlopen via de website. Daar ontwikkelt zich een sociaal netwerk. 
Deelnemers maken eerst een persoonlijk profiel aan. Naam en e-mail-
adres volstaan, eventueel kan aangegeven worden wat de betrokkenheid 
met de Amstel is: recreant, ondernemer, bewoner, roeier et cetera. 
Daarnaast krijgen deelnemers de ruimte om in woord en beeld te  
vertellen wat ze zo bijzonder vinden aan de rivier en om hun visie te delen 
op het gebied. Daar kunnen anderen weer op reageren. De Amstel 
verandert fungeert zo als netwerk van mensen met een passie voor de 
Amstel. Het Amstelgebied wordt niet grootschalig planmatig ontwikkeld. 
De gebiedsontwikkeling wordt gestimuleerd door kleinschalige ideeën 
van betrokken gebruikers. 
 

“ Ik zie mijn rol als omgevingsmanager meer als facilitator voor 
het gesprek tussen Amsterdammers en de stad. Ik denk dat wij 
steeds meer de rol van gespreksleider op ons gaan nemen bij 
inspraakprocedures. Van grote waarde vind ik het opgebouwde 
contact met betrokken Amstelbewoners. In het project leeft een 
sterk gevoel van ‘samen de Amstel verbeteren’ in plaats van een 
wij/zij-gevoel. Dat merk je bij fysieke bijeenkomsten. Er kwamen 
zelfs bewoners naar mij toe om het project te bedanken voor de 
inzet. Dat vond ik een gouden moment.”

Spoorzone Delft 
Midden door het centrum van Delft loopt het treinviaduct dat het stads-
centrum in tweeën deelt en voor leefbaarheidsproblemen zorgt. De 
bouw van een spoortunnel lost deze problemen op en vestigt de aan-
dacht op het omliggende gebied. De visie op het toekomstige spoor-
gebied is grotendeels vastgelegd in het ontwerpplan voor de openbare 
ruimte. Het is van de hand van de Spaanse architect Joan Busquets.  
De gemeente Delft heeft vier locaties in het spoorgebied geselecteerd 
waarbij Delftenaren inspraak hebben over de sfeer en functie van de 
locatie.
 

U ziet: beide projecten zetten een informerings- en dialogiseringsstrategie 
in. Dat gebeurt zowel met inspraak als met gebiedsinformatie aan  
omwonenden. De website vervangt deels de klassieke inspraakavond. 
Om direct persoonlijk contact met de doelgroep te onderhouden, vindt 
presentatie en uitwerking van ideeën wel in fysieke bijeenkomsten 
plaats. Deze bijeenkomsten verlopen opvallend goed, waarschijnlijk 
omdat het niet het eerste contactmoment is.

De Amstel verandert
De Amstel verandert is een project met als doel om inwoners te laten 
meedenken en meebeslissen over de visie op de inrichting van het 
gebied dat grenst aan de rivier de Amstel in de Amsterdamse regio.  
De interactieve website ondersteunt de missie, gecombineerd met 
fysieke bijeenkomsten. De Amstel verandert, dat de eParticipatie Award 
2009 in de categorie overheid won, is onderdeel van de beleids- en 
besluitsvorming rondom de herinrichting van het Amstelgebied. Het 
project, met nu nog een duidelijk begin en eind, heeft plannen om de 
website te continueren zodat betrokkenen blijvend ideeën kunnen 
inbrengen en beslissingen kunnen beoordelen.

Figuur 7     Impressie van ideeën op www.deamstelverandert.nl
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vier locaties wordt op de site 
toegelicht met filmbeelden die 
de huidige situatie tonen. Ook 
wordt de functie die de plek 
in de toekomst zou kunnen 
innemen beschreven.

 “De website bood niet alleen 
de mogelijkheid ideeën te
uploaden. De site gaf ook 
voor de vier locaties veel
informatie, in tekst, film en 
foto’s over verleden, heden
en toekomst. Ook zeer infor-
matief dus en daardoor heel 
vriendelijk. Dat vind ik mooi 
aan dit digitale middel: zo veel 
mogelijkheden om informatie 
te geven!”

Doelen behaald
Spoorzone Delft heeft met de stadsdialoog vier doelen verwezenlijkt:

• Inspraak mogelijk maken
• Focussen op de toekomst naast de bouwwerkzaamheden van nu
• Kwaliteitsverbetering van de projectplannen
• Informatieverstrekking over het project

Uiteindelijk leverde de website 232 suggesties op van 152 deelnemers. 
Daarnaast zijn er 1588 unieke bezoekers op de site geweest, met een 
relatief lange gemiddelde bezoekduur van vijf minuten.
 

Figuur 8     De homepage van www.stadsdialoogdelft.nl

De stadsdialoog
De stadsdialoog vond plaats van 19 april tot en met 24 mei 2010. In 
die periode konden suggesties ingediend worden. Meer dan duizend 
Delftenaren hebben op de één of andere manier deelgenomen aan 
de dialoog. Een groot deel van hen zond via de website creatieve en 
innovatieve ideeën in, die als inspiratie dienden voor de stedenbouw-
kundig ontwerpers van Delft. Daarmee heeft www.stadsdialoogdelft.nl 
het project goed ondersteund. Gebruikers hoefden geen profiel aan te 
maken om bij de vier locaties reacties achter te kunnen laten, wel werd 
gevraagd naar naam, e-mailadres en postcode. Gebruikers konden om 
hun idee toe te lichten ook beelden uploaden, zoals foto’s of schetsen. 
Het was mogelijk elkaars suggesties te waarderen. Zo ontstond een 
rangorde van populairste suggesties. 
 
De website dient nu als informatiebank over het spoorzonegebied, 
zowel vanuit historisch perspectief als met actuele video’s en foto’s. 
Google Maps met Streetview brengen het gebied in kaart en elk van de 

Figuur 9      Voorbeeld van een suggestie  
inclusief waardering

SoCiAl  mediA b ieden nieuwe kAnSen voor inSprAAkSoCiAl  mediA b ieden nieuwe kAnSen voor inSprAAk
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Laagdrempelig, maar er kan heel veel
Websites kunnen altijd bezocht worden. En gebruikers hebben de  
vrijheid om zich te profileren zoals zij dat zelf wensen. Websites zijn 
laagdrempelig, maar bieden een zee van mogelijkheden. Vraag gebruikers 
hoe dan ook minimaal om hun naam, e-mailadres en postcode.  
Daarnaast is het een goed idee om gebruikers te vragen naar de  
reden van betrokkenheid en hun visie op het gebied. Zorg dat ze hun 
profiel uit kunnen breiden zodat ze zich breder kunnen presenteren. 
Geef ze de mogelijkheid foto’s en filmpjes te plaatsen op de site.

Multichannel-aanpak: digitaal én fysiek samen zijn
Maak gebruik van fysieke bijeenkomsten om online resultaten verder 
uit te diepen. Door mensen op meer manieren te betrekken kunnen 
ideeën beter uitgewerkt worden. Fysieke bijeenkomsten verlopen  
beter dankzij de inzet van de website: mensen voelen zich gehoord 
en serieus genomen. 
 
Uitgaan van de mogelijkheden van het middel 
Inspraakavonden hebben twee doelen: omwonenden de kans geven 
hun mening te ventileren en informatie geven over het project. Een 
goede interactieve website is altijd actueel en informeert over de reden, 
de totstandkoming en het verloop van het project. Gebruik de middelen 
‘inspraakavond’ en ‘website’ naar hun doel en mogelijkheid.

Negatieve groepsdynamiek omzeilen
Het gevaar bestaat altijd dat op inspraakavonden problemen ontstaan 
met mensen die het oneens zijn met de plannen. Groepsdenken, 
groepspolarisatie en false-consensus kunnen een bedreiging zijn.  
Een interactieve website is een machtig middel om dit te ondervangen: 
start de inspraak op de website. Daardoor manifesteren groepsprocessen 
zich minder snel op fysieke vervolgbijeenkomsten. De toon is al gezet 
en mensen zijn minder anoniem.

“ Dankzij de website hebben veel meer mensen de projectplannen 
bekeken dan als er alleen maar reguliere inspraakavonden ge-
organiseerd zouden zijn, dit middel is zeer geschikt om mensen 
met meer dan alleen tekst te informeren. Beeld en geluid zijn 
heel goed te integreren”

Vijf succesfactoren van De Amstel verandert en Spoorzone Delft
Het gebruik van social media in de planfase van beide projecten kan 
ook zeer kansrijk zijn binnen andere projecten. We benoemen de vijf 
factoren voor een succesvolle organisatie van effectieve inspraak-
procedures via sociale media.

Direct resultaat en open reacties
Goede online participatieplatforms maken alle suggesties direct  
zichtbaar zijn voor alle deelnemers. Dit helpt om het gevoel tegen te 
gaan wat vaak bij bezoekers van klassieke inspraakavonden heerst:  
‘er wordt weinig met mijn mening en idee gedaan’. Open reacties  
stimuleren gebruikers om andere reacties te waarderen. Toon de  
populairste reacties op de homepage.

SoCiAl  mediA b ieden nieuwe kAnSen voor inSprAAkSoCiAl  mediA b ieden nieuwe kAnSen voor inSprAAk
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Sneller & beter:  StArt vAn een Autonome beweging

Sneller & Beter is een project dat gestart is door de ministeries van 
VROM en VenW. Sneller & Beter heeft als doel halvering van de  
doorlooptijd van grote ruimtelijke projecten, door de besluitvorming  
te verbeteren. De manier waarop Sneller & Beter dat doet is divers.  
De kern is telkens ‘gedragsverandering van betrokken partijen’:  
bestuurders, ambtenaren, leden van maatschappelijke organisaties  
en de advies- en bouwwereld.

Het project Sneller & Beter stopt eind 2010. Dan heeft de beoogde cultuur-
verandering zich nog niet voltrokken. Daarom werkt Sneller & Beter aan 
een manier waarop de betrokkenen bij grote gebieds- en infra  struc turele 
projecten elkaar scherp houden. Ze attenderen elkaar steeds op de nieuwe 
werkwijze, ze delen voortdurend kennis en ervaring over besluitvorming en 
ze werken aan de doorontwikkeling. Ook na 2010.

Figuur 9 Het communicatiekruispunt van Sneller & Beter: dialogisering
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Sneller & beter:  StArt vAn een Autonome beweging Sneller & beter:  StArt vAn een Autonome beweging

Figuur 10 Voorbeeld van een discussie op de LinkedIn-pagina van Sneller & Beter

Om een indruk te krijgen van heersende meningen
Sneller & Beter gebruikt LinkedIn om kennis en meningen van de 
groepsleden te verzamelen. Bijvoorbeeld in de vorm van een poll, door 
een reactie te geven of te vragen op een publicatie, of door een vraag 
te stellen en te laten te beantwoorden door de leden. 

Om mensen te betrekken bij een evenement of activiteit
Soms publiceert Sneller & Beter in aanloop naar een Sneller & Beter-
activiteit of -evenement stellingen of vragen. Bijvoorbeeld om mensen 
uit de doelgroep te betrekken bij het programma. Zo kan de activiteit 
beter tegemoetkomen aan verwachtingen en behoeften, en kan de 
bijeenkomst gepromoot worden.

Sneller & Beter kiest voor de dialoog, op een snelle en goedkope  
manier. Sneller & Beter heeft contact gezocht met de belangrijkste  
belanghebbenden. Zij zijn actief betrokken via netwerken om het  
gedachtegoed van Sneller & Beter te delen, te verrijken en over te  
dragen. Het project werkt langs vier communicatiesporen: 

• Zelf fysieke netwerkbijeenkomsten organiseren
•  Aanwezig zijn in vakbladen, tijdens vergaderingen, bij bijeenkomsten 

en op congressen
•  Verspreiding van een digitale nieuwsbrief om de aandacht te vestigen 

op www.snellerenbeter.nl 
• Actief zijn op LinkedIn 
 

“ Hoewel nieuw voor ons, waren social media van meet af aan belang-
rijk in onze strategie. Wij willen vooral dialogiseren, een beweging op 
gang brengen die voortbestaat als wij niet meer kunnen aanjagen.” 

Hoe maakt Sneller & Beter gebruik van LinkedIn?

Om de bekendheid te vergroten: bekend maakt bemind 
Om bekendheid bij de doelgroep te vergroten zoekt Sneller & Beter 
professionele netwerken op, zowel via traditionele als digitale media, 
en verbindt zich daaraan. Ook is Sneller & Beter een eigen LinkedIn-
groep gestart: veel belanghebbenden zitten op dit zakelijke platform  
en zijn redelijk goed met elkaar verbonden. Sneller & Beter wil een
‘olievlek’ creëren om de bekendheid te laten groeien. Sneller & Beter 
publiceert regelmatig nieuws op LinkedIn-pagina en stimuleert onderlinge 
discussie in de groep om zo de aantrekkingskracht te vergroten.

Om op een handige manier aan kennisontwikkeling te doen  
LinkedIn is behalve een professioneel netwerk een ideaal discussieplatform 
voor vakinhoudelijke onderwerpen. Een LinkedIn-gebruiker kan deel 
uitmaken van groepen, zoals vakgroepen of groepen naar aanleiding van 
een specifiek thema of project. Groepen hebben een aparte pagina, 
daarop vindt de discussie plaats. Daar kunnen de leden het gedachtegoed 
van Sneller & Beter blijven ontwikkelen. 
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To wiki, or not to wiki
Een andere optie om kennisontwikkeling te stimuleren is een 
wiki-pagina opzetten waarop gebruikers artikelen schrijven, 
redigeren en onderling discussie kunnen voeren. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is Wikipedia. 

Een wiki is een applicatie of (web)toepassing, waarmee webdocu-
menten gezamenlijk kunnen worden bewerkt. De term is afgeleid 
van het woord wiki wiki, dat uit het Hawaïaans komt en snel, vlug 
en beweeglijk betekent’.

Het voordeel van een wiki is dat het zeer gemakkelijk is om 
inhoud aan te leveren, en dat de hele community verantwoordelijk 
is voor de redactie. Zo kan snel een kennisarchief opgebouwd 
worden. Het nadeel is dat succes van een wiki sterk afhangt van 
de inbreng van de achterban. Idealiter moet de achterban over 
de juiste kennis beschikken, groot genoeg zijn en gemotiveerd 
genoeg om de wiki inhoudelijk te voeden. 

Aanwezige netwerken gebruiken
Nederland is met 1,8 miljoen gebruikers goed vertegenwoordigd op  
het LinkedIn. Er zijn talloze netwerken van zeer diverse snit aanwezig. 
Benut die wetenschap door deel te nemen in relevante groepen.  
Bedenk goed welke dat zijn, zo komt u snel en direct in contact met  
de mensen die u wilt bereiken

“ Kennisoverdracht via nieuwe media is ook iets wat King nastreeft. 
Ik denk dat het een goede manier is om informatie en  
ervaringen over diverse projecten te verzamelen en te delen  
via zowel oude als nieuwe media.”

Kansen en bedreigingen
Nu de projectdirectie Sneller & Beter bijna ophoudt te bestaan, heeft de 
LinkedIn-groep van Sneller & Beter zo’n negenhonderd leden. Sneller 
& Beter heeft nog niet geanalyseerd wat de achtergronden zijn van 
de mensen die zich aangesloten hebben bij de groep. Weten of alle 
stakeholdergroepen zijn vertegenwoordigd, in welke mate, en in welke 
netwerken de leden zich begeven, dat is zeer interessante kennis. Een 
goed beeld van het ‘publiek’ en het bereik helpt Sneller & Beter om 
activiteiten zo interessant mogelijk te maken. Helaas bestaat er geen 
programmatuur om dit eenvoudig te onderzoeken, en voor dit hand-
werk is op dit moment geen menskracht en geld beschikbaar.

De LinkedIn-groep is redelijk actief. Het kan nog beter. De leden van de 
programmadirectie Sneller & Beter ervaren het initiëren en deelnemen 
aan de discussies op LinkedIn nog te veel als extra werk, terwijl het 
juist hun werk kan vereenvoudigen. Misschien vraagt de opkomst van 
social media wel om een herdefiniëring van het begrip ‘werk’. Of misschien 
heeft het te maken met de leeftijd van de leden van de programma-
directie. Modereren, de discussie volgen en in juiste banen leiden, is  
nu vooral een taak van de communicatieadviseurs van Sneller & Beter.  
Dat de huidige deelnemers aan de groep Sneller & Beter de discussie 
na 2010 levend houden ligt niet in de lijn der verwachting. Sneller & Beter 
stelt daarom alles in het werk om resultaten te borgen.

 “ Gemak, bereik, snelheid, transparantie, toegankelijkheid,  
lage kosten… LinkedIn voegt echt iets toe aan het vak  
verandercommunicatie.”

 
Succesfactoren voor een LinkedIn-aanpak à la Sneller & Beter

De laagdrempeligheid
LinkedIn is goedkoop, voor iedereen toegankelijk en snel op te zetten. 
Het is een zeer laagdrempelige manier van kennisdeling. Gebruikers 
kiezen zelf op welk moment ze deelnemen aan de kennisdeling. Daarmee 
is LinkedIn een ideaal discussie- of kennis delingsplatform voor groepen 
mensen die lastig fysiek bij elkaar te brengen zijn. 

Sneller & beter:  StArt vAn een Autonome beweging Sneller & beter:  StArt vAn een Autonome beweging



wAt en wie?

60 61

inziChten en t ipS  voor invoering vAn SoCiAl  mediA 

Op basis van de onderzochte cases geven wij hier een overzicht van de 
opgedane inzichten en de daaruit voortgekomen tips. 

Integreer social media in de communicatiestrategie
Maak social media tot doordacht onderdeel van de communicatiestrategie. 
Koppel realistische doelstellingen aan de inzet ervan, en maak het meet-
baar. Zorg voor een aanpak waarbij de informatie die verspreid wordt via 
klassieke methodes, zoals drukwerk, ook online beschikbaar is. 

Weet wie u voor zich heeft en wie u wilt bereiken
Denk goed na over de mensen die u wilt bereiken met de inzet van 
social media. Hoe gaan zij met de middelen om? Wat is hun kennisniveau 
en communicatiestijl? Als uw doelgroep nauwelijks gebruik maakt van 
Twitter kunt u tweeten wat u wilt, maar het bereik van uw twitteraccount 
blijft klein.

Zorg dat de basis stevig staat: de website
Aan de basis van de online aanwezigheid van het project staat de 
website. Het is een belangrijke plek voor informatie-uitwisseling. Het is 

Hoofdstuk 7

Inzichten en tips voor de 
invoering van social media

Inzicht 1
Alle controle houden kan niet, invloed is wel mogelijk
Een wijdverbreide angst onder social media-sceptici: ‘Als wij 
social media inzetten, verliezen wij de controle’. Die angst is deels 
gegrond. In deze tijd waar zelfpublicatie goedkoper en sneller kan 
dan ooit, is het onmogelijk om alle controle over de informatie te 
houden. Als je zelf social media niet inzet, doen anderen het voor 
je. Pas dan kun je tegenwoordig echt de controle verliezen. Door 
ervoor te kiezen deel te nemen aan het online gesprek geef je het 
project een stem, en daarmee een kans om invloed uit te oefenen 
op de opinievorming. Scherm het project niet af, neem deel aan 
de discussie! 
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Vier uitgangspunten voor online participatie 
Voor online participatie door rijksambtenaren heeft de VoorlichtingsRaad 
vier stelregels geformuleerd: 
• Een ambtenaar is altijd de ambassadeur van zijn organisatie
• Bestaande gedragsregels gelden ook online
• Er is onderscheid tussen privépersoon en ambtenaar in functie 
•  Zorgvuldig meedoen, gericht en gedoseerd participeren
Uitgebreidere uitleg van deze uitgangspunten staat op de website  
van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Monitoren: volg het project op de voet 
Houd in de gaten wat er online over uw project gezegd wordt. Gebruik 
zoektechnologie zoals www.socialmediacheck.nl om snel social media 
en blogs te scannen op het project. Maak gebruik van Google Alerts om 
kranten en vakbladen online te scannen. Zo blijft u in een kort tijdsbestek 
op de hoogte van de heersende mening over uw project. 

Neem voorzorgsmaatregelen en benoem verantwoordelijkheden
Het internet blijft na kantooruren gewoon open. Het gesprek gaat via 
social media 24 uur per dag door. Zorg ervoor dat u daarmee om kunt 
gaan binnen het project. Benoem verantwoordelijkheden binnen het 
team, zorg dat medewerkers weten wat hun rol is bij webcare. 

Verken met Yammer de grens van privé en zakelijk
Gebruik Yammer om projectmedewerkers bekend te maken met social 
media. Yammer is vergelijkbaar met Twitter. Het verschil is dat het zakelijk 
gebruikt wordt en alleen toegankelijk is voor collega’s. Yammer is een 
uitstekend middel om met medewerkers de grens tussen privé en  
zakelijk te benoemen. Meer dan honderdduizend organisaties  
wereldwijd gebruiken Yammer.

het moederschip voor alle andere online communicatie. Als satellieten 
cirkelen social media daaromheen, terwijl ze constant informatie met 
elkaar uitwisselen. Investeer in een goede online infrastructuur.

Experimenteer op kleine schaal
Begin met een pilot, kijk of het aanslaat en evalueer wat er beter kan.  
Beter tien kleine goudvisjes dan één grote koikarper. Schrijf af wat niet 
werkt en bouw voort op wat aanslaat. Vergroot zo de online aanwezigheid.

Don’t be stupid
In veel organisaties bestaat angst om medewerkers toe te staan  
aan online communicatie deel te nemen. Organisaties zijn bang dat  
medewerkers verkeerde dingen zeggen en daardoor de organisatie 
beschadigen. Gezond verstand blijkt in de praktijk de beste raadgever, 
zoals Googles enige gedragsregel: ‘don’t be stupid’. Bespreek met mede-
werkers wat uitingen op internet tot gevolg kunnen hebben. Een bericht 
is altijd terug te vinden en iedereen kan het lezen. Ga na of medewerkers 
onder zakelijke of privéaccounts reageren en hoe ze zich gedragen  
binnen online discussies.

Inzicht 2
Denk in communities
Rond allerlei thema´s bestaan in de social media al communities, 
van treinliefhebbers tot ecologen. Verken of en hoe ze een rol 
kunnen spelen bij de communicatie van jouw project. Op Twitter 
zitten misschien veel geïnteresseerde journalisten en politieke 
stakeholders, en op Flickr zijn veel amateurfotografen te vinden 
die wellicht interesse hebben in de bouwwerkzaamheden van het 
project. Benut kansen en creëer win-winscenario’s.  
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De opkomst van social media als instrument in de communicatie over 
grote infrastructuurprojecten betekent dat partijen in de projectomgeving 
nieuwe communicatiemogelijkheden krijgen. Bovendien vraagt de 
opmars van social media erom dat project- en communicatiemanagers 
opnieuw moeten nadenken over de invulling van de communicatie-
strategie. Natuurlijk moesten zij dat altijd al doen, maar de aard van 
sommige social media, vooral Twitter, brengt met zich mee dat een 
goed beeld van de manier waarop de projectorganisatie met zo’n  
medium omgaat noodzakelijk blijkt te zijn. 

Dynamiek en snelheid
Social media hebben in rustige tijden een totaal andere dynamiek dan in
een periode van crisis. Dan kan het gebruik, de snelheid en de intensiteit
overweldigend en explosief zijn. Het vraagt om een adequate crisis-
communicatieplannen. Door een medium als Twitter komt het project heel 
direct in aanraking met mensen die een uitgesproken mening over het project 
hebben. Een tweet levert direct antwoorden op en soms vanuit zeer  
onverwachte hoek. De ‘traditionele media’ halen hun nieuws steeds meer 
uit dit soort berichten en voordat u het weet begint de sneeuwbal te rollen. 

Om de dynamiek te beteugelen hebt u medewerkers nodig die daarmee 
om kunnen gaan. Een snelle en adequate reactie vanuit het project kan 
ongefundeerde geruchten in de kiem smoren, en voorkomt dat er een 
mediacircus ontstaat. De projectmanager en zijn communicatieadviseur 
moeten om kunnen gaan met de snelheid en vaak onvoorspelbare  
impact van social media. Zij moeten zich realiseren dat beschouwing 
van hun eigen gedrag nodig is: 

•  Antwoordt het project op alle berichten of maakt het project een 
eigen thematische selectie?

•   Is er een procedure afgesproken over de opschaling van vragen 
en berichten? 

•  Is er een relatie met de bestuurlijke verantwoordelijken voor het 
project over de manier van handelen en de aard van de reacties  
in specifieke situaties? 

Hoofdstuk 8

Projectmanagement  
en social media
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In grote organisaties, waar de communicatieprocedures meestal heel 
strikt zijn, kan het gebruik van social media tot interessante discussies 
over bevoegdheden leiden. Maar de directe impact van social media 
stelt nog een andere belangrijke eis. De organisatie moet mededelingen 
waarmaken en zorgen dat ze elkaar niet tegenspreken. Het beeld 
dat opgeroepen en verspreid wordt, moet overeenstemmen met de 
werkelijkheid. Natuurlijk geldt dit voor alle communicatie, maar bij social 
media in het bijzonder. Is berichtgeving tegenstrijdig, dan ontstaat heel 
snel een onbeheersbare discussie. De snelheid waarmee social media 
informatie overdragen naar andere media zoals blogs, tv en radio is zeer 
groot.

Binnen en buiten
Social media zijn gericht op het leggen van relaties tussen mensen. 
Projecten die zich op dat terrein begeven moeten goed het verschil  
kennen tussen ‘het project’ en de mens binnen en buiten de organisatie. 
Mensen in projecten moeten afspraken maken over de wijze waarop  
zij aan social media deelnemen. Als individu – maar dan zonder  
verantwoordelijkheid voor het geheel – of als deel van de organisatie? 
In dat geval moet er sprake zijn van een gezamenlijke strategie en 
heldere afspraken. 

De mogelijkheden van social media zijn groot. Ze bewust inzetten om 
intensief contact te leggen biedt veel voordelen. Maar de noodzaak  
om goed na te denken en een zorgvuldige strategie te kiezen blijft.  
De projectmanager en communicatiemanager zijn aan zet!
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Tijdens onze rondgang langs infrastructurele projecten kwamen we 
erachter dat de inzet van social media als doordacht onderdeel van de 
communicatiestrategie nog in de kinderschoenen staat. We hebben 
geen voorbeelden gevonden van projecten die social media per fase in 
het gehele project hebben ingezet. Het zou interessant zijn om zulke 
ervaringen op te tekenen. Welke keuzes zijn in elke fase gemaakt, 
waarom juist die social media, en wat zijn de resultaten?

Social media zijn bijzonder geschikt om interactie te bereiken. Daarbij 
kunnen bredere groepen en ook andere groepen bereikt worden dan 
bij de inzet van klassieke interventies. Zo wordt al geëxperimenteerd 
met internetconsultatie tijdens de totstandkoming van wetgeving. Voor 
de toekomst zou het veel opleveren als er voor sleutelmomenten in 
projecten een gestandaardiseerde aanpak voor social media ontwikkeld 
wordt. Dat zou bijvoorbeeld op termijn kunnen leiden tot een vastlegging 
in de regelgeving van digitale raadplegingen en terinzageleggingen.

In dit boekje presenteerden wij onze inschattingen over de bijdrage van 
de diverse social media aan de communicatiedoelstellingen. Op basis 
daarvan koppelden wij social media aan de gekozen communicatiestrategie. 
Er is behoefte aan een kwantitatieve onderbouwing van de bijdrage van 
de diverse social media aan de communicatiedoelstellingen. Tijdens het 
onderzoek zijn wij een aantal gespreksonderwerpen tegengekomen  
die volgens ons bepaalde spanningsvelden kunnen opleveren binnen 
projectorganisaties die social media willen inzetten. We hebben een 
viertal stellingen geformuleerd die een goede basis zijn voor een  
opinievormende discussie binnen uw project.

Hoofdstuk 9

Samenvatting, vooruitblik 
en stellingen
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SAmenvAtting,  vooruitbl ik  en Stell ingen

Stelling 1

Je kunt het je als project niet permitteren om afwezig te zijn op social 
media nu die door steeds meer mensen gebruikt worden als een  
primair communicatiekanaal.

Stelling 2

Om als project effectief te communiceren via social media verdient een 
24/7-cultuur de voorkeur boven een 9 tot 5-cultuur. 

Stelling 3

Als gevolg van de opkomst van social media schuiven omgevings-
management en communicatie als disciplines steeds meer in elkaar.

Stelling 4

Als projecten social media inzetten, vervaagt daarmee de grens tussen 
projectorganisatie en medewerkers enerzijds en opdrachtgever en 
projectomgeving anderzijds.

Het woord is aan u.
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Noord/Zuidlijn
www.hierzijnwij.nu
www.noordzuidlijn.amsterdam.nl 
twitter.com/noordzuidlijn

Sneller & Beter
www.snellerenbeter.nl
twitter.com/snellerenbeter

Spoorzone Delft
www.spoorzonedelft.nl
www.stadsdialoogdelft.nl 
twitter.com/spoorzonedelft

VanAnaarBeter
www.vananaarbeter.nl
twitter.com/VanAnaarBeter

De amstel verandert
www.deamstelverandert.nl 

Kennis in het groot
www.kennisinhetgroot.nl
twitter.com/kennisgroot

Logeion
www.logeion.nl
twitter.com/Logeion

Witcommunicatie
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twitter.com/janjelle
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