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Ten tijde van dit onderzoek is Frans Timmermans minister van 
Buitenlandse Zaken van Nederland. Op zijn Facebookpagina 
doet hij verslag van zijn activiteiten, waarbij openheid, dialoog 
en contact met burgers en politici centraal staan.
!
Met behulp van de softwaretool Gephi zijn de volgers van de 
Facebookpagina omgezet in ‘nodes’. Twee nodes zijn met 
elkaar verbonden als ze beiden reageren op dezelfde 
berichten. Alleen nodes met verbindingen van 5 of meer 
worden getoond in dit netwerk. Hoe groter de node, hoe meer 
een node een centrale positie inneemt in het netwerk. 
Daarnaast zijn er verschillende groepen gedefinieerd. Deze zijn 
met verschillende kleuren weergegeven. 
!
Periode: begin januari tot eind maart 2014

Frans Timmermans is erg populair op Facebook. Hij heeft een 
grote schare fans om zich heen verzameld. Hij gebruikt een 
combinatie van informatieve, humoristische en persoonlijke 
posts, waarmee hij zijn persoonlijkheid goed laat zien. Het doel 
is voornamelijk informeren, amuseren en betrokkenheid en 
bewustzijn creëren. De berichten en foto’s die hij plaatst 
worden niet door een communicatieafdeling verzonnen maar 
worden door de minister zelf gemaakt.

Likes van de Facebookpagina


Unieke likers/commenters


Totaal aantal posts


Totaal aantal likes op posts


Totaal aantal comments op posts

CONCLUSIE
De Rode groep wordt gekenmerkt door mensen 
die reageren op politieke vraagstukken. Woorden 
zoals Rusland, Oekraïne en de Krim komen vaak 
voor in deze reacties. De discussie wordt gestart 
aan de hand van een korte informatieve 
mededeling waarin Frans Timmermans alleen 
maar vermeldt dat de vergadering is geopend. 
Deze post is op een luchtige manier neergezet 
om mensen te informeren over de 
werkzaamheden van de minister.

Deze post heeft de meeste reacties 
gekregen. Het betreft een voorproefje van 
de College Tour waarin Frans Timmermans 
te gast was. De meeste reacties bevatten 
complimenten over het optreden van 
Frans Timmermans. Een aantal mensen uit 
kritiek omdat men twijfelt aan zijn 
oprechtheid in verband met de timing voor 
de verkiezingen. Het doel van deze post is 
om mensen bewust te maken van het feit 
dat de minister bij deze show te gast was. 
Daarnaast werden mensen met dit 
voorproefje gestimuleerd om de hele 
aflevering te kijken.

Op de Facebookpagina van Timmermans is deze post 
het meeste geliked. Het betreft een grappige 
anecdote van president Obama. Een luchtige en 
humoristische post die, behalve dat hij duizenden 
keren is geliked, ook vaak is gedeeld. Niet alle reacties 
zijn echter positief.  

Turquoise groep: In deze groep gebruiken 
de mensen veel positieve woorden als mooi, 
goed, goede en succes. De uitgelichte post 
van Timmermans heeft een persoonlijke toon, 
kenmerkend voor de Facebookpagina. Op 
deze post komen reacties van mensen als Ilse 
Custers en Elfriede Kuipers. Deze reacties 
laten zien dat Frans Timmermans echte fans 
heeft die hem actief volgen op zijn 
Facebookpagina.

“Op deze pagina zal ik geregeld verslag 
doen van mijn activiteiten. Ik laat jullie 
graag meekijken in mijn bestaan als 
minister van Buitenlandse Zaken omdat ik 
geloof in openheid, dialoog en direct 
contact tussen burgers en politici. En 

omdat ik graag wil aantonen waarom het buitenland 
essentieel is voor Nederland.Reacties zijn zeer welkom maar 
hou het fatsoenlijk. Reageer dus altijd met respect voor 
andere gebruikers en voor mij”.

FRANS 
TIMMERMANS
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Hendrik van Rijn is wijkagent in Lisse, team Bollenstreek 
Noord. Sinds augustus 2010  twittert hij onder de naam 
@WijkagentLisse. Hiernaast worden twee netwerken 
getoond. Links het @Mention netwerk waarin een knoop 
een twitteraccount representeert en een relatie wordt 
gevormd wanneer een ander account in een bericht wordt 
genoemd. Het netwerk rechts toont de volgrelaties tussen 
de mensen en organisaties die worden gevolgd door 
@WijkagentLisse. 


Periode: 1 januari - 31 maart 2014

De beide netwerken laten zien dat Hendrik van Rjin 
als wijkagent midden in de samenleving staat. Het 
@Mention-netwerk laat zien dat met verschillende 
kleine groepjes verschillende gesprekken worden 
gevoerd. De gespreksonderwerpen variëren sterk:  
van luchtig tot informatief en van beschouwend tot 
interactief. Het Volgend netwerk laat zien dat Hendrik 
van Rijk zowel in het lokale als in de politieorganisatie 
goed is ingebed. Deze twee groepen zijn niet heel 
sterk met elkaar verbonden. Hendrik van Rijk vervult 
hier dus een verbindende rol. Overigens zijn er er veel 
meer wijkagenten die (op andere locaties) eenzelfde 
rol vervullen. 

Tweets


Foto’s en video’s


Volgend


Volgers

CONCLUSIE

Lokaal Dit deel van het netwerk bestaat 
uit twee groepen. De groene groep 
bestaat uit mensen en organisaties die 
zich veelal bezighouden met bollen. Het 
roze deel van dit cluster wordt gevormd 
door de lokale gemeenschap en de 
politiek.

@Mention Twitternetwerk Hendrik van Rijn  
twittert als wijkagent over zaken die hij op 
dagelijkse basis meemaakt. Bovenstaand  
netwerk toont de @mentions van 
WijkagentLisse tussen begin januari en eind 
maart 2014. Soms geeft hij mensen 
informatie, soms plaatst hij een verzuchting, 
waarschuwing of oproep. Een enkele keer 
plaatst hij een grap in de context van zijn 
politiewerk. Ook gaat hij in gesprek met 
mensen die hem een vraag stellen. Hendrik van Rijn 

@WijkagentLisse,  
team Bollenstreek Noord  
Biker

Volgend Dit netwerk toont de mensen en 
organisaties die WijkagentLisse volgt. Het 
netwerk bestaat uit twee grote clusters: een 
lokaal cluster en een cluster dat te maken 
heeft met de politie. Binnen de clusters zijn 
kleinere clusters te onderscheiden. 

WIJKAGENT 
LISSE 

Politie Het onderste deel van het netwerk 
bestaat uit mensen die op de een of andere 
manier met de politie verbonden zijn. Aan de 
linkerkant zien we veel wijkagenten. In het 
paarse deel  
 zien we vooral collega’s uit de omliggende  
gemeente terwijl in het groene deel meer 
collega’s uit de ruimere omgeving te vinden 
zijn. Rechtsonder, in het blauw zien we 
landelijke politieorganisaties. In het rood zien 
we aan de rechterkant een aantal organisaties 
dat met (jeugd)zorg te maken heeft.

Politiek en Nieuws 
Naast lokale mensen 
en organisaties en 
collega’s volgt 
Wijkagent Lisse ook 
een aantal landelijke 
politici en 
nieuwsmedia. Deze  
zijn te vinden in de 
gele groep.  

https://twitter.com/wijkagentLisse
https://twitter.com/wijkagentLisse


Rode groep: In deze groep komt SAFE 
ruimteverhuur naar voren, een account 
van een onderneming die ruimtes 
verhuurt voor het stallen van spullen. Met 
zijn reactie maakt hij reclame voor de 
onderneming, wat zorgt voor een 
activerende boodschap.

GEMEENTE 
DEVENTER
Dit netwerk geeft de Facebookpagina van de gemeente 
Deventer weer. Verschillende zaken komen aan bod, 
waaronder werken, wonen, ondernemen en ontspannen in de 
gemeente Deventer. 
!
Met behulp van de software tool Gephi zijn de volgers van de 
Facebook pagina omgezet in ‘nodes’. Een verbinding wordt 
gemaakt wanneer dezelfde mensen reageren op hetzelfde 
bericht. Hoe groter een ‘node’, hoe meer deze persoon 
centraal staat in het netwerk. Daarnaast zijn er verschillende 
groepen gedefinieerd binnen het netwerk. Deze zijn met 
verschillende kleuren weergegeven. 
!
Periode: begin januari tot eind maart 2014

De gemeente Deventer stelt voornamelijk vragen en geeft 
informatie. Het doel is om mensen na te laten denken over 
bepaalde zaken en ze hier vervolgens op te laten 
reageren. Het blijkt echter dat er weinig interactie 
plaatsvindt en dat weinig mensen reageren. De gemeente 
zelf reageert wel vaak op de geplaatste reacties. Ook 
kunnen mensen zelf onderwerpen aandragen. Het 
webcareteam van de gemeente reageert op deze 
berichten. 

Gelegroep: Deze 
groep bestaat uit 
twee personen 
die beiden op 
dezelfde post 
hebben 
gereageerd. Deze 
objectieve post 
informeert de 
volger over een 
komend project 
van de 
kunstenares Loes 

ten Anscher.

CONCLUSIE
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Likes van de Facebook pagina


Unieke likers/commenters


Totaal aantal posts


Totaal aantal likes op posts


Totaal aantal comments op posts

Paarse groep: Deze groep mensen heeft op het 
volgende bericht gereageerd: “Na de bouw van 

Platvoet verplaatste de woningbouw in Deventer 

zich naar Colmschate. Weet u welke buurt daar 

het eerst ontwikkeld werd? Meld het hier…” Door 
een vraag te stellen hoopt de gemeente Deventer 
betrokkenheid te creëren en reacties te ontlokken.

Groene groep: Deze groep bevat verschillende 
berichten waar mensen op reageren. Wat ze met elkaar 
verbindt is het feit dat dit allemaal vraag & antwoord 
posts zijn, waarbij niet alleen de gemeente vragen stelt 
en antwoord krijgt, maar ook andersom. Deze manier 
van interactie laat mensen nadenken over bepaalde 
zaken, daarnaast worden ze geïnformeerd. Tot slot 
bevat deze post de meeste comments van de hele 
Facebook pagina.

Mensen ook berichten op de facebookpagina achterlaten. Het webcare team 
van de gemeente Deventer reageert op concrete vragen van burgers door ze 
door te verwijzen naar de bevoegde instanties. Op berichten met een politiek 
karakter reageert het webcareteam niet. 

Deze post bevat de meeste likes van 
de gehele Facebook pagina. Deventer 
heeft de beste markt van Nederland en 
dat wordt gevierd samen met de 
mensen. Het wordt op een 
informatieve, maar vrolijke manier 
gebracht. Daarnaast is te zien dat deze 
pagina verschillende malen is gedeeld, 
wat zorgt voor extra bekendheid.
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Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, 
vaarwegen en wateren. Samen met andere organisaties werkt 
Rijkswaterstaat aan een land dat beschermd is tegen 
overstromingen, waar voldoende groen is en voldoende en 
schoon water. En waar mensen vlot en veilig van A naar B 
kunnen.
!
Met behulp van de softwaretool Gephi zijn de volgers van de 
Facebookpagina omgezet in ‘nodes’. Hoe groter een ‘node’, 
hoe meer deze persoon centraal staat in het netwerk. Alleen 
nodes met verbindingen van 2 of meer zijn meegenomen in dit 
netwerk. Daarnaast zijn er verschillende groepen gedefinieerd 
binnen het netwerk. Deze zijn met verschillende kleuren 
weergegeven. 
!
Periode: begin januari tot eind maart 2014

Rijkswaterstaat gebruikt de Facebook pagina vooral om 
mensen op de hoogte te brengen van de werkzaamheden die 
er in Nederland plaatsvinden. Rijkswaterstaat reageert actief 
op vragen en opmerkingen van mensen. Het doel is om 
betrokkenheid en begrip te creëren. Het is een actieve pagina 
met veel interactie van allerlei soorten mensen. Van een echte 
discussie is echter geen sprake. 

Likes van de Facebook pagina


Unieke likers/commenters


Totaal aantal posts


Totaal aantal likes op posts


Totaal aantal comments op posts

CONCLUSIE

Rode groep: 
Tot deze groep 
behoren 
voornamelijk de 
reacties van 
Rijkswaterstaat 

zelf en mensen waar Rijkswaterstaat 
weer op heeft gereageerd. Hierdoor 
wordt in deze groep het woord 
Rijkswaterstaat erg vaak gebruikt. 
Daarnaast komt het woord ‘bedankt’  
erg vaak voor, omdat Rijkswaterstaat 
een volger bedankt voor zijn of haar 
reactie. Ook geeft Rijkswaterstaat 
antwoord op vragen van volgers. Het 
doel binnen deze groep is dan ook voor 
Rijkswaterstaat om interactie te creëren 
met de mensen en om te laten zien dat 
hun reacties worden gelezen en 
verwerkt. Rijkswaterstaat toont aan dat 
wordt geluisterd naar mensen en 
rekening wordt gehouden met 
wensen.Dit moet zorgen voor 
welwillendheid van burgers.  

Groene groep: Deze groep mensen geeft 
zijn mening over de werkzaamheden, 
omdat ze vroeger op soortgelijke locaties 
hebben gewerkt. De posts zijn bedoeld om 
mensen te informeren over de 
werkzaamheden die Rijkswaterstaat door 
heel Nederland uitvoert. Het zorgt ervoor 
dat mensen op de hoogte zijn en bepaalde 
gevolgen van de werkzaamheden eerder 
zullen accepteren.  

Paarse groep: Deze groep wordt 
onder andere gevormd door mensen 
die met B reageren op de post over 
welke foto er gebruikt moet worden 
voor de nieuwe cover. Deze post heeft 
daarnaast ook de meeste reacties 
gekregen. In tegenstelling tot de 
andere posts die vooral informatief 
bedoeld zijn, heeft deze post een 
ander doel. Mensen worden bewust 
betrokken bij de pagina op een 
luchtige en leuke manier.  

De blauwe nodes zijn met 
elkaar verbonden omdat ze 
veelal op posts reageren met 
behulp van plaatsnamen.

De gele groep: Deze groep bevat de post 
met de meeste likes van de gehele Facebook 
pagina. De NSS top was een bijzondere 
gebeurtenis die veel in het nieuws en op 
social media is besproken. Dit gold ook voor 
de pagina van Rijkswaterstaat. Deze post is 
informatief bedoeld, maar wordt wel op een 
luchtige manier gebracht d.m.v. de foto. 

Amersfoort

Zeist

Utrecht

Rijkswaterstaat

bedankt B
kanaal

rijden
foto

werk
mooi

RWS

ijs

RIJKS 
WATERSTAAT



MINISTERIE 
VAN OCW
De factsheet geeft de Facebookpagina van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. OCW werkt aan een slim, 
vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed 
onderwijs volgt, cultuur kan beleven en dat leraren, 
kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.
!
Met behulp van de softwaretool Gephi zijn de volgers van de 
Facebookpagina omgezet in ‘nodes’. Een verbinding wordt 
gemaakt wanneer dezelfde mensen reageren op hetzelfde 
bericht. Hoe groter een ‘node’, hoe meer deze persoon 
centraal staat in het netwerk. Daarnaast zijn er verschillende 
groepen gedefinieerd binnen het netwerk. Deze zijn met 
verschillende kleuren weergegeven. 
!
Periode: begin januari tot eind maart 2014

Het ministerie van OCW staat voor onderwijs, cultuur en 
wetenschap. De berichten gaan grotendeels over onderwijs en 
een klein deel over wetenschap. Over cultuur wordt nauwelijks 
gepost. Daarnaast lijken de posts erg op persberichten, ze zijn 
lang, informatief en niet luchtig. Ze zijn ook niet door de 
minister of staatssecretaris gemaakt maar door de 
communicatieafdeling. Het (beperkte aantal) personen dat 
reageert lijkt hoger opgeleid. Mensen kunnen zelf ook 
onderwerpen aandragen. Het webcareteam van het ministerie 
reageert in sommige gevallen op deze berichten. 

Donkergroene groep: De grootste node staat centraal in deze 
groep en vertegenwoordigt Didier Dohmen. Hij reageert op 
verschillende berichten waaronder een post over hoogbegaafde 
kinderen en lessen met een iPad op excellente scholen. Hierop 
gaf hij bijvoorbeeld de volgende reactie op: “Is 
ons onderwijs in 2025 volledig digitaal: 
http://incontrolmanagement.wordpress.com/

2014/01/25/onderwijs-in-2025-volledig-digitaal/” 
De andere nodes zijn met Didier Dohmen verbonden omdat ze 
op dezelfde berichten hebben gereageerd. Deze persoon staat 
centraal in dit subnetwerk en schrijft onder andere blogs over het 
onderwijs. Daarnaast post hij filmpjes op YouTube. 

CONCLUSIE
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Likes van de Facebook pagina


Unieke likers/commenters


Totaal aantal posts


Totaal aantal likes op posts


Totaal aantal comments op posts

Lichtgroene groep: De grootste node in deze groep is van het 

ministerie zelf. Het ministerie reageert op verschillende reacties 
van mensen. De andere node in deze groep vertegenwoordigt 
‘Cursio’, een persoon die een tip geeft voor de startpagina van het 
OCW, die wordt gepresenteerd in bovenstaande post. Ook dit 
bericht wordt weer als een informatief persbericht weergegeven.

Turquoise groep: “#ONDERWIJS–Verder professionaliseren? 
Vraag nu de Lerarenbeurs aan; dat kan van 1 april tot en met 
31 mei. […]” Deze post is het meest geliked (447 keer) en 
gecomment (57 keer) op de Facebookpagina van OCW. Leraren 
kunnen een beurs aanvragen via de bijgevoegde link. Mensen 
worden geïnformeerd. Daarnaast is er een zekere winst te behalen 
voor leraren, en dit zorgt ervoor dat veel mensen op deze post 
reageren.

Gele groep: De mensen in deze modularity class geven 
negatief commentaar op minister Jet Bussemaker. 
Ze vinden het niet terecht dat er feest wordt gevierd 
terwijl er problemen in Nederland zijn. Belangrijke 
woorden die terugkomen in het commentaar zijn dan ook 
petitie, probleem en onderwijs. De post heeft de 
lengte van een persbericht en bevat veel informatie. Het 
doel is om de mensen te informeren over 
gebeurtenissen betreffende onderwijs.

Deze persoon heeft op meerdere 
posts van het OCW gereageerd.

Op de Facebookpagina van OCW staan voornamelijk 
berichten van het ministerie. Mensen kunnen zelf met 
post on page) echter ook onderwerpen aandragen. 
Wanneer iemand een praktische vraag stelt reageert het 
webcareteam van OCW door mensen door te verwijzen 
of door te vragen contact op te nemen. 
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Tussen begin januari en eind maart 2014 doet zich een aantal 
aardbevingen voor in de provincie Groningen als gevolg van 
gaswinning. Er ontstaat veel protest over de gevolgen van de 
gaswinning. Mensen zijn het niet eens met de wijze waarop 
Groningen wel de lasten moet dragen van de gaswinning maar 
er niet van profiteert. Haagse politici moeten het ontgelden. 


Het netwerk toont de accounts die berichten hebben verstuurd 
met het woord #Aardbeving of #Beving. De relaties worden 
gevormd door @Mentions.  


Periode: 1 januari - 31 maart 2014

Elke keer als zich een aardbeving voordoet laait de discussie 
over schade, vergoedingen, lusten en lasten weer op. Op het 
hoogtepunt zijn er grappenmakers die vaak worden geretweet. 
Mensen die de grappen retweeten zijn echter niet verbonden 
met de rest van het netwerk. De rest van het netwerk is relatief 
zwaar met elkaar verknoopt. De toon van de berichten die 
worden verstuurd is veelal cynisch van aard. Haagse politici 
worden veelvuldig aangesproken door de twitteraars maar die 
reageren, op een enkeling na, niet publiekelijk. Ook zijn er 
relatief veel accounts speciaal voor dit onderwerp opgericht. 
Dit kan erop duiden dat de actievoerders zich hebben 
georganiseerd. Het grote aantal accounts zou echter ook 
kunnen duiden op verdeeldheid onder de actievoerders. De 
uitnodiging van de gemeente De Marne om mee te praten over 
het onderwerp valt in het niets. We kunnen concluderen dat in 
deze case de overheid zeer wordt gewantrouwd en dat de 
overheid hier niet in intervenieert.

Deelnemers


Berichten


Berichten per deelnemer

Verloop van het berichtenverkeer. Het berichtenverkeer tussen begin 
januari en eind maart houdt gelijke tred met de schaal van Richter. 
Naarmate de kracht op de schaal van richter groter is (>1,5), de 
bevingen in meer bewoond gebied voorkomen of de bevingen korter op 
elkaar volgen worden er ook meer berichten verstuurd. 

CONCLUSIE
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(<1,5)"

Aardbeving"
(>1,5)"

Tweets"

Grappige berichten van @Rosssen en @NOSop3 
over de aardbevingen worden door veel mensen 
geretweet. De mensen die dit retweeten zijn niet 
verbonden met de rest van het netwerk. 

Lenie Wiertsema en Coos Oomen reageren op 
een algemeen bericht van een landelijke politicus 
en relateren het aan de aardbevingen in Groningen.  
Beide politici reageren niet publiekelijk op de 
aantijgingen. Ook in andere berichten worden de 
acties van Samsom, Kamp en Rutte weggehoond. 

Actiegroepen Opvallend aan dit Twitternetwerk is dat er een 
groot aantal accounts is dat zich specifiek richt op de 
aardbevingen. Voorbeelden zijn @SchokkendGroningen, 
@Aardbevingen, GroningsOpstand, AardbevingNL en 
Aardbevingen_. Vanaf deze accounts wordt specifiek over de 
aardbevingen getwitterd. Zo twittert @Aardbevingen_: “D66 
wil nationale steun voor provincie Groningen #aardbeving 
#retweet #aardbevingen” en “1700 tekenen petitie 'Houd 
Groningen Overeind!' #aardbeving #informatie #volg”.

Gemeente De Marne nodigt 
mensen uit de omgeving uit 
om mee te praten over de 
aardbevingen. Het bericht 
wordt 0 keer geretweet. 

Agnes Mulder behartigt als Tweede Kamerlid 
voor het CDA de belangen van het noorden. 
In de discussie die ontstaat naar aanleiding 
van de tweet reageert ze zelf soms ook. 

Veel mensen (zoals Harry Veen, een ondernemer uit 
Groningen) laten zich cynisch uit over de rol van de 
Haagse politiek. Goos de Boer is een journalist van 
RTV Noord. Deze omroep heeft een dossier 
aangelegd over de aardbevingen. 

(Bron: KNMI)AARDBEVING 
GRONINGEN 
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Aantal 
berichten

per 
maand

2011                                                                 2012                                                                  2013

Auke van der Vlist 
                 - Gem A’dam

Jurgen Hoogendoorn 
                 - Gem A’dam

                 - Katalysator

                 - Inspirator

Bas Husslage 
                  - InitiatiefnemerBarbara Ponteyn 

                 - Gem A’dam

                 - Beheerder van 
                    het netwerk

Sacha Stolp 
                  - Gem A’dam 

                  - Verbinder

Bart Stuart 
                  - Kunstenaar

                  - Facilitator

LinkedIn netwerk Het netwerk van 
LinkedIn is veel meer dan Twitter 
verknoopt. Bas Husslage is de 
initiatiefnemer. De meest centrale persoon 
is echter Jurgen Hoogendoorn. De groep 
heeft als doel om bestuurders te laten zien 
dat er een grote achterban is. 

Twitter netwerk Dit netwerk heeft drie 
grote knopen met elk een eigen achterban. 
Alle drie zijn met elkaar verbonden en 
werkzaam bij de gemeente Amsterdam. 

Jurgen Hoogendoorn is vanaf het begin betrokken bij het initiatief. 
Barbara Ponteyn is de verantwoordelijk ambtenaar.

BRAAKLIGGENDE 
TERREINEN

Kaart van braakliggende terreinen  
Een van de resultaten van het initiatief is een 
online interactieve kaart met de locatie en 
informatie over de braakliggende terreinen in 
Amsterdam en Zaanstad.

In de zomer van 2010 start een groep van ontwerpers, 
redacteuren, tekstschrijvers en kunstenaars met nadenken 
over de inrichting van braakliggende terreinen in de regio 
Amsterdam. Tegelijkertijd starten Zaanse en Amsterdamse 
ambtenaren een interne ambtelijke lobby. Ook wordt er een 
groep op LinkedIn gestart en wordt #BLT020 gebruikt op 
Twitter. Op sociale media en in face-to-face contact gaat men 
op zoek naar een manier om invulling te geven aan 
braakliggende terreinen. De online en offline activiteiten leiden 
tot de ontwikkeling van een interactieve kaart met een 
overzicht van braakliggende terreinen. Ook wordt concrete 
invulling gegeven aan een aantal van deze terreinen. 


Periode: Maart 2011 tot September 2013

De overheid heeft in deze case ingespeeld op een 
burgerinitiatief. Verschillende gemeenteambtenaren hebben 
actief deelgenomen aan discussies op sociale media. De 
activiteiten op sociale media zijn vooral gericht geweest op het 
mobiliseren van mensen. De echte actie, het inrichten van 
allerlei braakliggende terreinen, is echter maar in zeer beperkte 
mate tot stand gekomen. Denkers blijken geen doeners.

Aantal deelnemers


Aantal relaties


Gemiddelde padlengthe


Diameter


Posts

CONCLUSIE

Verloop van het berichtenverkeer Maart 2011 worden de eerste 
berichten uitgewisseld via LinkedIn. Vanaf september 2011 volgen de 
eerste berichten op Twitter met hashtag #BLT020. Het berichtenverkeer 
op LinkedIn neemt gestaag af. De piek op Twitter in december 2012 
heeft te maken met een offline event over het onderwerp in Pakhuis De 
Zwijger. 
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WOONPLAATS 
BENNO L. 
Op 15 februari 2014 werd door NRC Handelsblad de nieuwe 
woonplaats van een bekende veroordeelde zedendelinquent 
bekendgemaakt. In de samenleving ontstaat ophef over het 
onderwerp. Er wordt opgeroepen om te protesteren tegen de 
komst van Benno L. in de seniorenflat in Leiden. Deze case is een 
typisch voorbeeld van crisiscommunicatie. Naar aanleiding van 
berichten in de massamedia delen veel mensen hun mening via 
sociale media.


Het netwerk toont de @Mentions en retweets over het onderwerp. 
Zoekterm  BennoL OR ‘Benno L’


Periode: 15 - 21 februari 2014

De discussie over Benno L. kenmerkt zich doordat deze 
uiteenvalt in vier groepen. De eerste groep bestaat uit mensen 
die direct te maken hebben met de gebeurtenissen. Tweets 
van de overheid hebben het meeste bereik binnen deze groep. 
In deze tweets probeert de overheid het staande beleid toe te 
lichten en daarmee de gemoederen tot bedaren te brengen.  
Ook is er een groep van mensen die het nieuws, als 
buitenstaander, becommentarieert. Een derde groep voert een 
meta-discussie over de rol van de media. Tot slot is er een 
groep mensen die grappen over het onderwerp retweeten. 

Deelnemers


Berichten


Berichten per deelnemer
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Veel geretweet 
@Maurice_Dekkers 
(Keuringsdienst van 
waarde 1295 volgers), 
maakt een grap over de 
gasten in Pauw en 
Witterman Veel geretweet 

@Rosssen (57k volgers) 
maakt verschillende 
grappen over Benno L. 
die veel worden 
geretweet. De mensen 
die dit bericht retweeten 
zijn echter niet of 
nauwelijks verbonden 
met de rest van het 
netwerk.

Blauwe groep: Verstandig advies in de lokale gemeenschap. Berichten die 
veel worden geretweet zijn van @OM_hogerberoep. Namens de ouders van de 
slachtoffers vraagt het OM de media terughoudend om te gaan met beeldmateriaal 
van Benno L. @SjefvanGennip zegt: Wanneer gaan actievoerders in zaken als 
Benno L beseffen dat de samenleving echt niet veiliger wordt door het opjagen van 
zedendelinquenten. @ReclasseringNL: ‘Als iemand geen stabiele omgeving heeft, 
dan verdwijnt hij in anonimiteit en heeft samenleving pas n probleem’. 

Groene groep: Nieuws en commentaar. 
Berichten die veel worden geretweet zijn van 
@ries073 De volkswoede richt zich nu tegen de 
politie @BobHGL Foto, van seniorenflat aan 
Apollolaan Leiden waar zwembadpedofiel Benno 
L. sinds kort woont, door redactie verwijderd, 
@NUnl Pedoseksueel Benno L. verhuisd naar 
Leiden, @MaikeHVNL Tientallen demonstranten 
bij huis van Benno L. in #Leiden. Gisteren werd 
bekend dat de pedofiel hier sinds kort woont en 
@cabaretier Zet Benno L. gewoon in dat kamp 
van Utopia. Weten we zeker dat die 
pannenkoeken daar zich niet gaan voortplanten.

Overige groep 
(34% van de 
tweets) is 
onderdeel van 
een klein 
cluster of een 
losse tweet. 
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Bereik 

overheid

@Gemeente  
#431 Politiek, 10672 volgers  
@SjefvanGennip  
#605 Politiek, 2030 volgers  
@OM_hogerberoep  
#621 Journalistiek, 4313 volgers

@GemeenteLeiden  
#1238 Politiek, 6508 volgers 

@reclasseringNL #2500 Politiek, 2478 volgers 

@WijkagentEriclz #3300 Politiek, 851 volgers 

Verloop van het  
berichtenverkeer.  
Het berichtenverkeer start  
op 15 februari als NRC Handelsblad  
(in de middag) de woonplaats van 
Benno L. onthult. In eerste instantie 
is de groene groep het meest actief. 
Op de 18e overheerst de roze  
groep. De blauwe groep is  
de hele tijd actief. 
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CONCLUSIE

Roze groep: Meta-discussie over het nieuws. Berichten die veel worden geretweet 
zijn van @GerlofLeistra: ‘Natuurlijk had @nrc de woonplaats van pedo Benno L. niet 
moeten onthullen […]’, @Volkskrant 'Het ergste is nog dat boze Leidenaren een hogere 
morele orde claimen dan de burgerrechten’, en ‘Alles is gevoel geworden, vooral 
onderbuikgevoel’, schrijft @bertwagendorp over de kwestie- #benno L. 
@JanHoedeman schrijft: ‘Als burgemeester Lenferink opstapt als pedo  weer in de fout 
gaat, stapt hoofdredacteur NRC op als Benno L slachtoffer wordt van volkswoede?’


