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SAMENVATTING 
 
Het gebruik van sociale media is in korte tijd sterk gegroeid onder brede lagen van 
de bevolking. In de afgelopen jaren heeft de overheid al de nodige ervaring 
opgedaan met sociale media. Monitoring van sociale media wordt bijvoorbeeld 
gebruikt om de veiligheid tijdens grote events te waarborgen. De vraag die nu 
voorligt heeft betrekking op een actieve rol van de overheid op sociale media: Wat 
zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsparticipatie in sociale media? 
Om antwoord te geven op deze vraag is het van belang inzicht te krijgen in de 
technologie achter sociale media, de toepassingen, strategieën en tactieken. Deze 
inzichten zijn verkregen uit een literatuuronderzoek en een achttal cases waarin 
sociale media op de een of andere manier in relatie staan tot de overheid.  
 
Technologie 
Sociale media bieden een aantal nieuwe mogelijkheden ten opzichte van de 
bestaande communicatiemiddelen van de overheid. Bijvoorbeeld, het maken van 
een profiel, het linken van het profiel aan dat van anderen en het gemakkelijk 
delen van berichten, foto’s en video. Google+, Facebook, Twitter, Youtube en 
LinkedIn zijn de meest bekende platforms. In 2014 gebruikte tachtig procent van 
de burgers een of meerdere van deze platforms: zowel mannen als vrouwen, 
zowel lager- als hogeropgeleiden en zowel burgers als ambtenaren. Sociale media 
zijn daarmee in korte tijd de zichtbare exponent van de netwerkmaatschappij 
geworden. 
 
Mogelijkheden 
Sociale media kunnen op verschillende momenten in het proces van de overheid 
worden ingezet: van agendabepaling en beleidsvoorbereiding, via besluitvorming 
tot beleidsuitvoering en –evaluatie. In elk van die fasen kunnen sociale media op 
verschillende manieren worden ingezet: informeren, raadplegen, adviseren, co-
produceren of meebeslissen. Doordat de communicatie zowel van overheid naar 
burgers als van burgers naar overheid kan lopen hebben sociale media de 
potentie het contact laagdrempeliger te maken en mogelijk de kloof tussen 
burgers en overheid kleiner te maken. Ook het faciliteren van communicatie 
tussen ambtenaren onderling wordt gezien als een mogelijke bijdrage van sociale 
media.  
 
Beperkingen 
Behalve mogelijkheden zijn er ook beperkingen van actieve deelname van de 
overheid in sociale media. In sociale media beweegt de overheid zich niet in een 
eigen (technologisch) domein maar functioneert ze op de platforms van derden. 
Dit heeft verschillende gevolgen. De overheid heeft bijvoorbeeld minder controle 
over de manier waarop haar informatie wordt verspreid en gepresenteerd. Ook 
noemen we hier het punt van privacy. In de richtlijnen voor ambtenaren op sociale 
media wordt aangegeven geen persoonsgegevens of privacygevoelige zaken te 
delen. Daarmee is echter de grens tussen publiek en privaat niet zondermeer 
gewaarborgd. Ook gaan burgers zelf niet altijd zorgvuldig met hun persoonlijke 
gegevens om en zijn er verschillen in de vaardigheden en gebruikspatronen van 
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burgers. Het daarom belangrijk dat de overheid actief in overleg gaat met 
aanbieders van sociale media platforms om afspraken te maken over zaken als 
aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, privacy en archivering.  
 
Casussen 
Een achttal casussen, waarin sociale media data zijn verzameld en geanalyseerd 
met behulp van sociale netwerk analyse, illustreert de participatie van de overheid 
op verschillende niveaus. Daarbij is gebruik gemaakt van een combinatie van 
casussen op micro- (individu), meso- (organisatie) en macroniveau (maatschappij). 
Daarnaast is gekozen voor een mix van zowel landelijke en lokale initiatieven als 
een mix van sociale media platforms (Twitter, Facebook en LinkedIn). Bij de keuze 
van de casussen wat het doel niet om een representatief overzicht van alle 
toepassingen van sociale media binnen de overheid te verkrijgen. Ook was het 
doel niet om een lijst van best practices aan te leggen. De casussen bieden de 
mogelijkheid om in de breedte inzicht te krijgen in de tactieken en strategieën van 
de inzet van sociale media bij de overheid. Voor elke casus is een factsheet (zie 
overzicht) gemaakt dat inzicht geeft in de belangrijkste bevindingen van de casus. 
 
De casussen laten zien dat berichten afkomstig zijn van verschillende zenders: 
van hoge ambtenaren in de organisatie en communicatieafdelingen tot ‘gewone’ 
ambtenaren. Uit de vigerende richtlijnen voor ambtenaren op sociale media blijkt 
dat de nodige voorzichtigheid moet worden betracht. Het effect hiervan laat zich 
in de casussen zien: namens de overheid zijn de berichten veelal neutraal van 
aard. Daarnaast zien we persoonlijke berichten, berichten van alledag, oproepen 
en pogingen tot community building, nuancerende berichten, webcare en 
humoristische berichten. In sommige gevallen blijft de overheid, al dan niet 
bewust, onzichtbaar. Verder geven de casussen inzicht in de tactieken ten 
aanzien van timing en de kanalen van interventies, de doelgroepen die worden 
aangesproken en de interactie tussen ambtenaren en burgers. 
 
Strategieën 
Een analyse van de literatuur en de casussen heeft geresulteerd in een overzicht 
van strategieën die door de overheid kunnen worden gehanteerd bij de inzet van 
sociale media: [1] informatieverstrekking, [2] persuasieve voorlichting, [3] 
informatie of aangifte door burgers [4] dialoog tussen overheid en burgers, [5] co-
creatie tussen overheid en burgers, [6] sociale media als dienstverleningskanaal 
en [7] instrumenten voor management, samenwerking en kennisdeling binnen de 
overheid.  
 
Conclusie 
De conclusie van dit onderzoek is dat het niet gaat om de vraag óf de overheid 
actief wil participeren in sociale media. Eerder gaat het over de manier waarop 
sociale media actief kunnen worden ingezet. Daarbij komt dat sociale media nog 
altijd volop in ontwikkeling zijn. Daardoor is het op dit moment niet mogelijk om 
een sluitend antwoord te geven over de exacte voor- en nadelen van 
overheidsparticipatie in sociale media. De focus ligt daarmee op de doelen die de 
overheid wil bereiken en de tactieken en strategieën die nodig zijn om die doelen 
te bereiken.  
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Op dit moment is het merendeel van de activiteiten van de overheid gericht op het 
zenden dan wel op het doorsturen van mensen naar het juiste loket. Daarmee 
wordt slechts een beperkt deel van de mogelijkheden van sociale media benut. 
Verdergaande strategieën voor de toepassing van sociale media door de overheid 
gaan echter gepaard met complexe vraagstukken. Aan de kant van burgers heeft 
bijvoorbeeld niet iedereen dezelfde gebruikspatronen en vaardigheden. Ook kan 
de (inter)persoonlijke maar tegelijk publieke communicatiestijl op sociale media op 
gespannen voet staan met de taken en plichten van de overheid. De grote 
transparantie die sociale media kenmerken kunnen bijvoorbeeld een averechts 
effect hebben op de bereidheid van ambtenaren om kennis en informatie te delen. 
Daardoor bestaat de kans dat sociale media de kloof tussen burger en overheid 
eerder vergroten dan verkleinen.  
 
Het is daarom van belang om ook de meer traditionele kanalen (radio, televisie, 
websites en dergelijke) te behouden. Sociale media vormen een extra kanaal voor 
de overheid om in contact te komen met burgers. Sociale media kunnen daarbij in 
sommige gevallen dienen als vervanging van bestaande kanalen maar in veel 
gevallen gaat het om een aanvulling. Sociale media moeten onderdeel worden van 
de bredere kanalenstrategie van de overheid. In samenhang hiermee noemen we 
de kosten de voortvloeien uit de toepassing van sociale media. Hoewel het 
aanmaken van een account op sociale media vaak gratis is, is het onderhoud 
ervan en de inzet van een webcareteam dat allerminst.  
 
Daarmee staat de overheid voor een principiële beleidskeuze. Allereerst is er de 
veilige keuze: sociale media gebruiken als platform om te zenden en om mensen 
naar het juiste loket te verwijzen. Kosten en baten van deze aanpak worden 
verondersteld beperkt maar overzichtelijk te zijn. Tegelijk kan de vraag worden 
gesteld in hoeverre de veilige keuze invulling kan geven aan de netwerk- of 
participatiemaatschappij. Daarmee komen we op de meer gedurfde keuze. Hier 
worden sociale media gebruikt om de interactie met burgers aan te gaan. Dat 
vereist aanpassingen in de bestuurlijke structuur. De gedurfde keuze brengt 
tevens risico’s met zich mee. Wanneer de bestuurlijke aanpassingen niet worden 
gemaakt bestaat de kans dat de kloof tussen burger en overheid groter wordt 
terwijl ook de kosten van de dienstverlening hoger worden. Het aangaan van de 
gedurfde keuze vereist daarom antwoord op de fundamentele vraag hoe de 
overheid in relatie tot haar burgers wil staan.  
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SUMMARY 
In the past few years a large part of the Dutch population started using social 
media. Dutch governmental organizations have gained experience with social 
media, for example by monitoring social media for public safety purposes. The 
question that has become prevalent relates to an active role for governments on 
social media. The question is: What are the possibilities and limitations of active 
government participation on social media? In order to provide an answer to this 
question we need to obtain insight into the technological background, the 
applications, strategies and tactics of social media. In this report, these insights 
have been gathered through a combination of literature review as well as an 
empirical investigation of a number of cases related to government participation 
on social media.  
 
Technology 
Social media offer a number of new functionalities in addition to existing 
communication channels. Examples of these functionalities are the possibility to 
make a profile, link to the profile of others and easily share messages, photos and 
videos. Google+, Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn are well known 
platforms to do this. In 2014, eighty per cent of the Dutch population uses social 
media in one way or another. Moreover, social media are used by both men and 
women, by both lower and higher educated people and by both citizens as well as 
civil servants. In that sense, social media have become the visible exponent of the 
network society.  
 
Possibilities 
Social media can be applied at several stages of the governmental process: in 
agenda setting and policy making, decision making, policy implementation and 
evaluation. In each of these phases, social media can be applied differently: to 
inform, consult, advise, co-produce or to collectively make decisions. Because 
communication can flow from government to citizens and from citizens to 
governments, social media potentially can lower communication thresholds and 
reduce the gap between governments and citizens. The facilitation of 
communication between civil servants among themselves is seen as another 
possible application of social media.  
 
Limitations 
Besides possibilities, there are also limitations regarding the active participation of 
governments on social media. In social media, governments do not function in 
their own (technical) domain but operate on the platforms of third parties. This has 
several consequences. The government for example has less influence on the way 
in which the information they send is presented and distributed. We also mention 
the issue of privacy here. The guidelines for civil servants on social media for 
example state that officers should not share personal information or sensitive 
matters. However, that does not guarantee that the unclear boundaries between 
public and private are always respected. Also, citizens do not always treat their 
personal data carefully and there are major differences in the abilities of citizens 
with regard to the use of social media. Therefore, it is important that the 
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government actively seeks contact with the providers of social media platforms to 
discuss how both parties deal with issues such as liability, confidentiality, privacy 
and archiving.  
 
Cases 
Through eight case studies, the report gives an overview of tactics used by the 
government. By means of a.o. network analysis, the cases illustrate public 
participation at different levels: a combination cases at the micro (individual), 
meso (organizational) and macro (society) level was used. Also, a mix of national 
and local initiatives as well as a mix of social media platforms (Twitter, Facebook 
and LinkedIn) was chosen. The selection of cases did not focus on gaining a 
representative sample of all government initiatives. Likewise, the goal was also not 
to create a list of best practises. The cases provide the possibility to obtain an 
overview into the social media tactics and strategies, used by the government. For 
each case a factsheet provides insight into the central findings of the case (see 
overview). 
 
The cases show that messages come from different sources: senior officials in the 
organization, "ordinary" officers and communication departments. An analysis of 
the current guidelines for officials on social media shows that officers are bound 
to quite strict rules regarding the things they can and cannot say on social media. 
The application of these guidelines is mirrored in the cases we investigated. The 
tone of the messages generally is quite neutral. We do however also see more 
personal messages regarding everyday day life, calls for participation and 
community building, nuancing messages, webcare and humorous messages. In 
addition, we see that government remains invisible in some cases, either 
consciously or unconsciously. Furthermore, the cases provide insight into tactics 
regarding the timing and channels of interventions, the target groups that are 
addressed and the interaction between officials and citizens. 
 
Strategies 
Based on the literature review and cases, we distinguish a number of strategies 
regarding the use of social media by the government. These strategies are related 
to the use of social media to spread information or awareness (from information 
provision to persuasive communication), participation through dialogue with 
citizens and communication within the government or with communities of experts 
and concerned citizens. Other strategies are related to the possibility for citizens 
to report to the government, collaboration and service provision through social 
media.  
 
Conclusion 
The conclusion of the report is that the question is not so much whether the 
government should or should not participate in social media actively. Rather, the 
question is in what way can social media be used actively. Because social media 
are still developing rapidly, it is hard to provide a conclusive answer regarding the 
exact costs and benefits related to the active participation in social media. 
Therefore, the focus should lie on the goals the government wants to achieve and 
the tactics and strategies that are needed to reach these goals.  
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Currently, active participation of governmental organizations focuses on sending 
information and on webcare services. This means that only a small part of the 
potential powers of social media are being used. More elaborate uses of social 
media may have drawbacks. On the citizen side, the ability to use and usage 
patterns differ for different groups in society. Additionally, the (inter)personal style 
of communication on social media could be incompatible with the style that 
characterises government communication. The high level of transparency that is 
provoked on social media can for example have an adverse effect on the 
willingness of officials to share information. The risk that emerges from this is that 
social media widen the gap between government and citizens, rather than close it.  
 
Hence, we conclude that it is important that governments keep valuing existing 
channels (e.g. radio, television, websites). In this sense, social media are an 
addition to and not a replacement of other communication channels. Related to 
this, we mention the costs of actively applying social media. While creating an 
account is free on most social media, the maintenance of a Facebook page or the 
use of a webcare team is not free at all.  
 
To summarize the above: Dutch governmental organizations have to make a 
policy choice. The first option is the safe choice. Here, social media are used as a 
platform to share information and to provide Webcare. Costs and benefits of this 
choice are limited and easy to oversee. At the same time this choice does not 
really contribute to the ‘participation society’ as envisioned by the Dutch 
government. In order to really serve the participation society through social media, 
a more bold decision has to be made. In such a policy, social media can be used 
to really interact with citizens and have citizens interact with each other. This 
choice requires a change in the administrative structure. Hence, this choice entails 
a greater risk. When social media are used extensively but the government 
structure remains hierarchic rather than like network, there is a great risk that the 
gap between citizens and government becomes larger instead of smaller. Thus, 
when the government wants to make a policy choice regarding the way in which 
social media can be applied actively, the government first needs to answer the 
question how it wants to be related to its citizens.  
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