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1 Achtergrond 
1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Het gebruik van Web 2.0 en social media is de laatste jaren sterk in opkomst. Er wordt 
althans heel veel over gepraat, getwitterd, getypt en geschreven. De managementboeken 
waarin het Web 2.0 evangelie wordt verkondigd, duikelen over elkaar heen. Wie niet 
meegaat in de vaart der volkeren 2.0 en de gang volgt van de digital natives, doet niet 
meer mee. De ontwikkelingen gaan zelfs zo snel dat de populariteit van het begrip ‘Web 
2.0’ wereldwijd al weer aan het afnemen is. En we wisten nog niet eens wat het inhield.   

Figuur 1. Populariteit van het begrip 'Web 2.0' op Google, wereldwijd, 2004-2010 (bron: Google 
trends) 

 

De neergang van het theoretische/conceptuele begrip ‘Web 2.0’ is ook een teken dat we 
ons in de volgende praktische fase bevinden, waarin de nadruk meer ligt op het gebruik 
van Web 2.0 toepassingen, de zogenaamde social media. Bekende voorbeelden daarvan 
zijn de social networking site Facebook, Twitter, LinkedIn en Wikipedia. In Nederland groeit 
de populariteit van deze toepassingen gestaag (LinkedIn, Twitter) of zelfs explosief 
(Facebook). Dat laatste gaat dan ten koste van de lokale variant Hyves – die op zijn beurt 
pas sinds 2007 sterke opgang maakt.  
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Figuur 2. Populariteit van de begrippen ‘Wikipedia’ (blauw), ‘Facebook’ (rood), ‘Twitter’ (geel) en 
‘LinkedIn’ (groen) op Google, Nederland, 2004-2010 (bron: Google trends) 

  

 

De hypes volgen elkaar zo snel op dat het moeilijk is om het overzicht te behouden. Feit en 
fictie lopen door elkaar. TNO concludeert in een recente studie dat Web 2.0 weliswaar veel 
aandacht krijgt in de media en het publieke debat, maar dat er desondanks nog maar 
weinig systematisch onderzoek naar wordt gedaan. Veel van de assumpties over Web 2.0 
blijven daardoor nog enigszins in de lucht hangen.1 

Wie op iets meer afstand de ontwikkelingen rond Web 2.0 beschouwt, zal daarin echter een 
aantal patronen herkennen dat karakteristiek is voor de introductie van een nieuwe 
technologie. Er is vlak na de introductie altijd sprake van overdreven retoriek. De 
technologie heeft zich immers nog niet bewezen in de praktijk – de belofte loopt vooruit op 
de feiten. Het scheppen van hoge verwachtingen is inherent aan de introductie van een 
nieuwe technologie. 2 Daarna volgt er vaak een terugslag: de luchtballonnen zijn op de 
stekelige werkelijkheid lek geprikt en de technologie wordt afgeserveerd. Pas op de langere 
termijn komen de verwachtingen dichter bij de werkelijkheid en stabiliseert het gebruik 
zich – als de technologie dan niet al een stille dood is gestorven. Dit is de reden dat de 
gevolgen van nieuwe technologie op de korte termijn vaak worden overschat en op de 
lange termijn worden onderschat.  

                                               

1 V. Frissen, M. van Staden, N. Huijboom, B. Kotterink, S. Huveneers, M. Kuipers, G. Bodea (2008). 
Naar een ‘User Generated State’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur. 
Delft: TNO ICT. TNO rapport no.34466. 

2  Voor een uitgebreidere verhandeling over het generieke proces rond de introductie van nieuwe 
technologie, zie R.A. te Velde (2004). Schumpeter’s theory of economic development revisited. In: 
T. Brown & J. Ulijn. Innovation, Entrepreneurship and Culture. The interaction between technology, 
progress and economic growth. Cheltenham: Edward Elgar. pp. 103-129.  
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Het onderstaande figuur is daar een mooie illustratie van. De paarse lijn is het relatieve 
aandeel van e-commerce in de totale omzet van de detailhandel in de VS. Dat aandeel 
vertoont een nagenoeg perfecte lineaire groei. De blauwe grafiek op de achtergrond is de 
NASDAQ Composite Index – de graadmeter voor het sentiment op de hightech beurzen. De 
index groeit explosief aan het eind van 1999 en daalt vervolgens dramatisch in het jaar 
erna – toen de dotcom bubble leegliep. 

Figuur 3. Groei aandeel e-commerce in retail VS versus ontwikkeling NASDAQ Composite Index, 1999-
20093 

 
 

Bij gemeenten speelt steeds nadrukkelijker de vraag wat ze met het fenomeen Web 2.0 
aanmoeten. Tegen deze achtergrond heeft het A+O fonds Gemeenten Dialogic daarom eind 
2008 gevraagd om een internationale literatuurstudie uit te voeren naar voorbeelden van 
Web 2.0-toepassingen in de publieke sector en naar de mogelijke gevolgen van het gebruik 
van deze toepassingen voor de inhoud en kwaliteit van arbeid.4 

Deze studie is een vervolg op de eerdere literatuurstudie. In die studie is vooral gekeken 
naar de wetenschappelijke literatuur over Web 2.0 – een onderwerp dat toen nog relatief 
nieuw was. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er ook in overheidsland al de nodige 
ervaring opgedaan met het gebruik van Web 2.0-toepassingen. In de onderhavige studie 
ligt de nadruk daarom op empirisch veldonderzoek. In een viertal cases onderzoeken we de 
concrete ervaringen die zijn opgedaan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de effecten 
van nieuwe werkvormen en activiteiten op de kwaliteit van arbeid. 

                                               

3  Bron: R.A. te Velde (2010). Measuring the impact of ICT on government. Presentation at the 
Telefónica ICT and Performance Project, New York, 16-17 June. 

4 Het eindrapport van deze studie is in 2009 als A+O-rapport gepubliceerd: R. Batenburg et al. (2009). 
Web 2.0 en kwaliteit van de arbeid. Een literatuurverkenning naar onderzoek onder gemeenten. Den 
Haag: A+O fonds Gemeenten. Zie verder ook: R. Batenburg, B. van den Berg, C. Holland, M. Plomp, 
R.A. te Velde. Web 2.0: geen flauwekul voor toekomstige gemeenten. A+O magazine: 2009(23), 12-
1. 
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Meer specifiek is dit verwoord in de volgende twee centrale onderzoeksvragen: 

1. Welke concrete ervaringen zijn er – nationaal en internationaal – met de invoering 
van Web 2.0 principes, werkvormen en activiteiten binnen de (gemeentelijke) 
overheid? 

2. Wat zijn de effecten van dit type nieuwe werkvormen en activiteiten op de kwaliteit 
van de arbeid?  

a. Wat verandert er in de inhoud van het werk van de medewerkers die hier-
mee bezig zijn? 

b. Welke skills zijn belangrijk? 
c. Ontstaan er nieuwe functies? 
d. Wordt er al specifieke training of scholing aangeboden op dit punt? 

1.2 Wat is Web 2.0? 

“A piece of jargon” 

Voor een fraaie definitie van het begrip kijken we natuurlijk eerst op één van de bekendste 
Web 2.0-applicaties, Wikipedia. Het begrip Web 2.0 wordt daar omschreven als 
“[associated with] Web applications that facilitate interactive systemic biases, interopera-
bility, user-centered design, and developing the World Wide Web. A Web 2.0 site allows 
users to interact and collaborate with each other in a social media dialogue as consumers 
of user-generated content in a virtual community, in contrast to websites where users 
(prosumers) are limited to the active viewing of content that they created and controlled.”5 

Het cruciale verschil staat in het laatste deel: de mogelijkheid voor internetgebruikers tot 
interactie en samenwerking.6 In technisch opzicht is het verschil met Web 1.0 niet zo groot 
en is er eerder sprake van een graduele verschuiving. Tim Berners-Lee, de bedenker van 
het World Wide Web, stelt dat hij het WWW vanaf het begin heeft gezien als een 
“collaborative medium, a place where we [could] all meet and read and write”. Hij noemt 
Web 2.0 dan ook een “piece of jargon”.7 

Toch is er wel degelijk sprake van een radicale verandering maar die betreft organisatie en 
cultuur: de eigenaar zet de Website open voor anderen en verliest daardoor grotendeels de 
controle over de content. Dat is de overgang van Web 1.8 naar Web 2.0. Een kleine en 
logische sprong vanuit de techniek, een grote sprong voor overheidsorganisaties die 
traditioneel nogal gesloten zijn ingericht. 

                                               

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  
6 Batenburg et al. (op.cit.) 
7 http://www.ibm.com/developerworks/podcast/dwi/cm-int082206txt.html  
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Tekstbox 1. De graduele overgang van Web 1.0 naar Web 2.0 

Tot aan het einde van de jaren ’90 was het internet vooral een verzameling van websites. 
Het bouwen en onderhouden van websites was voornamelijk een activiteit voor 
organisaties. De inhoud van de website moest met de hand worden geprogrammeerd. Elke 
verandering die doorgevoerd werd, betekende een handmatige verandering van de code 
van de site. Deze fase staat inmiddels bekend als Web 1.0: het internet als verzamelplaats 
van informatie en gericht op eenrichtingscommunicatie. Maar vanaf de eeuwwisseling is 
een verschuiving zichtbaar waarbij open interactieve platformen ontstaan. Deze 
verschuiving is schematisch weergegeven in de figuur hieronder. De eerste verandering 
(‘Web 1.5’) die optreedt, is dat de inhoud van de website in een database komt te staan. 
Vanuit deze database wordt de computercode waaruit de site bestaat dynamisch 
gegenereerd. Dit is een cruciale stap die aan de basis heeft gelegen van content 
management systemen.  De volgende stap (‘Web 1.8’) was om de toegang tot de database 
(ook) via de website zelf te laten lopen. Men kan vanaf nu dus ook inloggen ‘aan de 
voorkant’ (front-end access) en men hoeft niet langer zelf te kunnen programmeren. In de 
huidige fase (Web 2.0) kunnen andere mensen dan de beheerder nu ook via de voorkant 
van de site inloggen en toegang tot de database krijgen. Met andere woorden: de website 
wordt open gesteld voor bezoekers om de content aan te passen.  

Web 1.0      Web 1.5 

 

 

 

 

 

Web 1.8      Web 2.0 

  

  

 

 

 

 

Berners-Lee heeft zeker een punt als hij stelt dat het internet al vanaf het begin ‘Web 2.0’ 
was. Het internet (lees: het packet-switched Internet Protocol) is vanaf het begin expliciet 
gedecentraliseerd ontworpen. De intelligentie zit in de randen van het systeem, en 
daardoor is de controle ook in handen van de eindgebruikers. Dit staat in schril contrast 
met de traditionele circuit-switched telecom protocollen, waarin de intelligentie in het 
centrum van het systeem zit (de ‘switch’ of [telefoon]centrale) en de controle in handen is 
van de beheerders van de centrale (het telecombedrijf).8  

                                               

8 Voor een verdere uitwerking van dit punt en de organisatorische en culturele consequenties daarvan, 
zie R. Sugden, R.A. te Velde, J.R. Wilson (2009). Economic development lite: communication, art 
and ICT’s in a globalised economy. In: S. Sachetti and R. Sugden (eds.) Knowledge in the 
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Wat de graduele verandering heeft gebracht, is dat het veel makkelijker en veel goedkoper 
is geworden om als eindgebruiker zelf applicaties te installeren en te gebruiken die 
voorheen alleen aan grote, centralistische organisaties waren voorbehouden, zoals 
uitgebreide kennismanagementsystemen (wiki’s zoals Wikipedia of WikiLeaks), eigen 
persdiensten (zoals WikiLeaks), eigen TV-stations (YouTube) en eigen telefooncentrales 
(microblogs zoals Twitter en Yammer). 

Enter social media 

Op het principe van gedecentraliseerde (Web 1.0) gedeelde (Web 2.0) toegang tot 
websites zijn tal van toepassingen gebouwd – de eerder genoemde social media. Die zijn 
er inmiddels in vele soorten en smaken en voor allerhande verschillende soorten taken. Het 
is echter belangrijk om het onderscheid te maken tussen twee basale taken: communice-
ren (het uitwisselen van berichten – hierbij ligt de nadruk op de personen die de berichten 
uitwisselen) en kennisdelen (het uitwisselen van content – hierbij ligt de nadruk op de 
content). Twitter – de überSMS-dienst – is een voorbeeld van de eerste taak, Wikipedia – 
inmiddels de meest omvangrijke encyclopedie ter wereld – een voorbeeld van de tweede 
taak. Een tweede dimensie waarmee social media kunnen worden onderscheiden, is de 
mate van interactiviteit.  

Welbeschouwd is er bij alle social (sic!) media sprake van een zekere mate van interactie – 
dit is immers het cruciale onderscheid tussen Web 2.0 en Web 1.0. De mate van interactie 
verschilt echter nogal. Bij Twitter en YouTube is het vooral een kwestie van zenden, dus 
van eenrichtingsverkeer. Twitter kan natuurlijk ook worden gebruikt om vragen te stellen 
en zo op een interactieve manier kennis te delen. Andere applicaties zijn daar echter veel 
beter voor geschikt. In dit opzicht onderscheid Twitter zich niet of nauwelijks van 
bestaande communicatiemiddelen zoals telefonie. Het is alleen een stuk sneller en het 
bereik is veel groter. Rating sites zoals Zoover zijn een interessante tussenvorm. 
Weliswaar is ook hier vooral sprake van parallel zenden (bezoekers van de site geven 
ongevraagd commentaar op producten en diensten) maar het resultaat van al die 
geïsoleerde meningen samen is wel dat er een afgewogen oordeel ontstaat over de 
producten en diensten. Dat is dan weer een mooi voorbeeld van collaborative user 
generated content – een karakteristiek kenmerk van Web 2.0 toepassingen. 

                                                                                                                                     

Development of Economies. Institutional Choices Under Globalisation. Cheltenham: Edward Elgar 
(pp. 205-228) 
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Figuur 4. Groei aandeel e-commerce in retail VS versus ontwikkeling NASDAQ Composite Index, 1999-
20099 
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Bij alle voorbeelden in figuur 4 is er sprake van user generated content. Het verschil zit in 
de mate waarin er wordt samengewerkt. Het meest pure voorbeeld van eendrachtig 
samenwerken (tenminste in termen van content) is Wikipedia. In feite schrijf je samen met 
alle andere gebruikers aan een encyclopedie. Discussie vindt wel plaats maar directe real-
time communicatie tussen de gebruikers is beperkt. Blogs zijn de meest breed inzetbare 
Web 2.0 toepassingen. Social networking sites zijn te beschouwen als een subset van 
blogs: je kunt je eigen inhoud uploaden en via via op die van anderen reageren. Tot echte 
samenwerking leidt dat – in weerwil van de naam – meestal niet. Het is vooral weer 
parallel zenden. De optimale combinatie van interactie en discussie bestaat (nog) niet. Het 
dichtst in de buurt komen op dit moment integrale online communicatieoplossingen zoals 
Microsoft Communicator Server/Lync.10 

De Web 2.0 ideologie 

Het is algemeen bekend dat het grootste knelpunt bij het invoeren van ICT in een 
organisatie de organisatie zelf is, en niet de technologie. Ook bij de implementatie van Web 
2.0 toepassingen hebben de problemen die voorkomen vooral betrekking op de 
afstemming tussen technologie, organisatie en arbeid.11 Het invoeren van de technologie 
op zichzelf leidt niet tot veranderingen. Anders geformuleerd: het bereiken van 
organisatorische veranderingen vereist dezelfde organisatorische veranderingen als input. 
In het huidige vertoog rond Web 2.0 lopen deze twee zaken – de vereiste randvoorwaar-
den en de gewenste doelen – voortdurend door elkaar. In tal van rapporten, boeken en 
pamfletten wordt een tamelijk rooskleurig beeld geschetst van de toekomst 2.0 (en een 
nogal grimmig beeld van het heden 1.0).  
                                               

9  Bron: R.A. te Velde (2010). Measuring the impact of ICT on government. Presentation at the 
Telefónica ICT and Performance Project, New York, 16-17 June. 

10 Dat is een verzameling van Web 2.0-toepassingen dus het vergelijk is niet helemaal eerlijk. 
11 Batenburg et al. (op.cit.) 
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Kern is dat dankzij de opkomst van Web 2.0 organisaties veranderen van een hiërarchi-
sche, naar binnen gekeerde en aanbodsgestuurde organisatie naar een platte, naar buiten 
gerichte en vraaggestuurde organisatie. Alles moet anders en alles wordt beter.  

Een prachtig maar geenszins typisch voorbeeld is het beeld dat Menno Lantink in zijn boek 
over de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap schetst van de 
‘Connected!’ (Web 2.0) organisatie.12 

Tekstbox 2. De Web 2.0 organisatie volgens Menno Lantink (2010). 

1. Authenticiteit, passie, betrokkenheid en interesse [zijn] belangrijke aspecten; 

2. [een Connected!organisatie] is niet alleen intern transparant, maar is ook transpa-
rant naar de buitenwereld; 

3. faciliteert [sociale netwerken binnen en buiten de organisatie] in plaats van 
bepaalt; 

4. [in een Connected!organisatie] worden hiërarchische structuren vervangen door 
netwerken. [De organisatie] vraagt geen aandacht maar geeft aandacht; 

5. […] laat een flink deel van de controle los [en geeft in plaats daarvan] vertrouwen 
[…] de manager schetst de visie, faciliteert het proces, beslecht eventuele conflic-
ten en stuurt op hoofdlijnen. Bovenal geeft de manager de medewerkers zijn 
vertrouwen; 

6. creëert ruimte voor nieuwe informatie door informatie weg te geven. Zo stimuleer 
je niet alleen de creativiteit en onderlinge synergie, er ontstaan ook nieuwe vor-
men van samenwerking […] in een Connected!organisatie zullen zij die het meeste 
delen en het best samenwerken het best beloond worden. Zij zijn transparant in 
wat ze doen en stellen daardoor anderen in staat een bijdrage te leveren aan hun 
werk. Zo wordt het kennis- en netwerkpotentieel van de organisatie bevrijd. 

 

Het toekomstbeeld dat het leger van Web 2.0 experts en guru’s schetsen, heeft over het 
algemeen een sterk normatieve lading. Wie wil niet werken in een organisatie die voldoet 
aan de bovenstaande kenmerken? Het is dus niet alleen zo dat deze auteurs menen dat 
organisaties in de toekomst aan deze kenmerken gaan voldoen, maar ook dat ze aan deze 
kenmerken zouden moeten voldoen. Het gebruik van social media krijgt daardoor een veel 
bredere, bijna ideologische lading. Twitter, dat welbeschouwd niet meer is dan een 
(handig!) alternatief voor SMS’en, wordt op deze manier verbonden met groots en 
meeslepende waarden als zelfverwerkelijking, transparantie en vertrouwen. 

Let wel, deze kritische noten zijn niet specifiek gericht op Web 2.0. Zoals gezegd is het 
scheppen van hooggespannen verwachtingen inherent aan de introductie van een nieuwe 
technologie. We kunnen de roep om vernieuwing in vergelijkbare universele patronen 
plaatsen. Wie enigszins thuis is in de managementliteratuur, weet dat al meer dan een 
eeuw voortdurend wordt gepraat over ‘nieuwe praktijken voor een nieuw tijdperk’.13  

                                               

12  M. Lanting (2010). Connect! De impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap. 
Amsterdam: Business Contact. 

13  R.G. Eccles & N. Nohria (1994). De achterkant van de managementrage. De essentie van het 
management opnieuw ontdekken. Schiedam: Scriptum. Eccles en Nohria halen bijvoorbeeld Mary 
Follett aan, die pleit voor ‘functie-overschrijvend’ werken, voor de vervanging van ‘verticaal gezag’ 
door ‘horizontaal gezag’, om zo de uitwisseling van kennis in de organisatie te bevorderen. In 
hetzelfde artikel (‘The Meaning of Responsibility in Business Management’) spreekt ze ook van ‘de 
huidige tendens van decentralisatie’. Het artikel dateert uit 1926. 
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Er is dus niets nieuws aan de vermeende tegenstelling tussen Web 1.0 (=oud en slecht) en 
Web 2.0 (=nieuw en goed). Dat betekent niet dat we de retoriek rond Web 2.0 niet serieus 
moeten nemen. In tegendeel. Managers [en bestuurders] leven in een retorisch universum, 
waarin voortdurend taal wordt gebruikt; niet alleen om te communiceren, maar ook om te 
overtuigen en zelfs te scheppen. 14  Nieuwe woorden (zoals ‘Web 2.0’, ‘user generated 
content’, ‘digital natives’) scheppen een nieuwe werkelijkheid. Als voldoende mensen die 
werkelijkheid als reëel ervaren en ernaar gaan leven, treden er inderdaad veranderingen 
op in cultuur en organisatie. De lakmoesproef is daarbij of de retoriek – in de strikt 
neutrale zin van het woord – tot robuuste acties leidt. Dat wil zeggen tot handelen dat 
doelen op de korte termijn realiseert en tegelijkertijd de flexibiliteit voor de lange termijn 
in stand houdt.   

In het volgende hoofdstuk beschrijven we aan de hand van een viertal cases welke 
feitelijke doorwerking Web 2.0 op dit moment heeft gehad op het werken binnen 
gemeenten. We analyseren met andere woorden in hoeverre de retoriek rond Web 2.0 al 
tot robuuste acties binnen de gemeentelijke organisatie heeft geleid. 

 

                                               

14 Eccles & Nohria (op.cit., p.21. Cursivering in de oorspronkelijke tekst). 
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2 Feitelijke doorwerking van Web 2.0 
2.1 Selectie van de cases 

De voorselectie van de cases is gebaseerd op een – gegeven de beperkte omvang van het 
onderzoek – zeer uitgebreide wereldwijde deskresearch. In Nederland was het voor de 
hand liggende startpunt de Website ambtenaar2.0. Aanvullend is met een aantal actieve 
gebruikers van de Website gesproken over mogelijk interessante en relevante cases. 
Startpunten in het buitenland waren onder andere het meta-overzicht van Robin Broitman, 
de overzichten van Peter Kim en US Gov Twitters, de cases van het Collaboration project, 
de portal GovLoop en het bekende eGovernment Resource Centre van de Australische staat 
Victoria. Uiteindelijk zijn er meer dan honderd cases uit de publieke sector bekeken.  

Het gros van deze cases had betrekking op de relatie tussen overheid en burger. Deze 
cases vielen daarom af. De focus van het onderzoek is immers het effect van het gebruik 
van social media op de kwaliteit van arbeid binnen gemeenten.  

Van de resterende cases is een groot aantal van de lijst afgevoerd. Ondanks het feit dat 
deze cases als best practice te boek staan, missen ze – in goed Nederlands – at face value 
any substance. Ze hebben meestal betrekking op (gewenste) toekomstige ontwikkelingen 
of brengen gewoonweg weinig nieuws aan het licht.15  

Het is natuurlijk – zeker gegeven de beperkte omvang van dit onderzoek – zeer wel 
mogelijk dat we een aantal relevante cases over het hoofd hebben gezien. Voorlopig 
moeten we echter concluderen dat er nog nauwelijks interessante cases zijn waarin de 
feitelijke (sic!) doorwerking van Web 2.0 op het werken binnen gemeenten al een rol 
speelt. 

Uiteindelijk zijn we op de onderstaande vier cases uitgekomen. Er zijn ongetwijfeld betere 
voorbeelden te vinden maar we hebben, nogmaals, niet de indruk dat we grote 
veranderingen over het hoofd hebben gezien. 

                                               

15 Zie ook de kritische noten die Chris Aalberts in re.Publik kraakt over de potentie van social media 
om de relatie tussen ambtenaren en burgers te verbeteren (Tweets van ambtenaren? Interesseert 
niemand).  Er is veel reactie op het stuk gekomen dus lees ook vooral de commentaren onder het 
stuk. Overigens beperkt Aalberts de scope van zijn stellingen expliciet tot de relatie tussen burgers 
en ambtenaren, niet tussen ambtenaren onderling. We hebben echter juist weinig cases van de 
laatste soort intern gebruik gevonden. Grosso modo geldt voor cases van intern gebruik onverkort 
dezelfde noodroep van Aalberts als voor cases van extern gebruik (“Ik roep al dagen om de 
succesvoorbeelden en ze komen niet. Het gaat niet om het afsluiten van kanalen, maar om de vraag 
wat de meerwaarde is. Die had de telefoon destijds wel. Facebook is in het buitenland inderdaad 
heel groot, en in Nederland niet. Maar inderdaad: wel in het land van de fans van de sociale media, 
en dus horen we steeds dat Facebook heel belangrijk is. We leven niet in de VS. Hyves is groot, en 
wordt nauwelijks door overheden op een zinnige wijze - of überhaupt - gebruikt. Waarom is het toch 
zo moeilijk om eens concreet te worden?” 10 januari 2011 18:11). Zie verder ook een eerdere 
blogpost die specifiek ingaat op het lage gebruik van social media door gemeenten (Gemeenten + 
social media = ramp. Nou en?). Vergelijk ook de uikomsten van het onderzoek van TNO uit 2008: 
“[…] het enige initiatief van de overheid in dit verband (Geuzenveld) [dat] op het eerste gezicht wel 
een aardig web 2.0 voorbeeld lijkt (een Google Mashup) maar bij nader inzien juist niet veel met 
web 2.0 te maken heeft” (p.63). 
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De vier cases zijn: 

1. Het intranet kennismanagementsysteem van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van 
de gemeente Amsterdam, en de aanverwante discussiesites handhaving2.0 en 
tekst&toelichting; 

2. Het gebruik van Yammer en MS Communicator binnen de gemeente Leiden; 

3. De opleidingsportal Kookpunt Veghel en de aanverwante Web 2.0 cursus; 

4. Het Government 2.0 Action Plan Victoria, Australia. 

 

2.2 Lessen uit de cases 

Later we de ideologische component buiten beschouwing dan draait het bij Web 2.0 om het 
gebruik van social media. Die kunnen en worden voor heel verschillende doeleinden 
ingezet (zie §1.2). Die variëteit komt ook in de cases naar voren. Om appels (Yammer uit 
Leiden) met peren (wiki uit Amsterdam) te kunnen vergelijken, hebben we een stramien 
nodig om de verschillen en overeenkomsten tussen de cases te kunnen karakteriseren.  

Het stramien kan zowel van buiten als van binnen komen. In het eerste geval passen we 
bestaande indelingen zoals die van Lantink (zie Tekstbox 2) op onze cases toe. In het 
tweede geval baseren we het stramien op terugkerende patronen in de cases zelf. Voordeel 
van de laatste (inductieve) methode is dat het stramien per definitie naadloos aansluit bij 
de cases. Helemaal sluitend is de methode natuurlijk nooit omdat er logischerwijs sprake is 
van een kip-ei probleem: het theoretisch kader is nodig om het empirische materiaal uit de 
cases te karakteriseren terwijl het kader op basis van het empirisch materiaal wordt 
opgesteld. De oplossing is een iteratief proces met een bestaande indeling als startpunt. 

De meeste indelingen uit de literatuur hebben een sterk normatief karakter en zijn daarom 
minder geschikt voor een objectieve beschrijving van de cases (zie §1.2). De indeling die 
TNO (2008) gebruikt, is meer neutraal van aard.16 Daarin worden vier karakteristieken van 
‘echte’ (sic!) Web 2.0 toepassingen genoemd: 

1. Netwerken zijn de drijvende kracht; 
2. Openheid; 
3. Nieuwe, meer actieve rollen van gebruikers; 
4. Maximale exploitatie van ‘user contributed value’. 

De indeling (en bijbehorende cases) van TNO zijn specifiek op de relatie burger-overheid 
gericht. Van Berlo (2009) past de indeling van TNO toe op de interne werkwijze van de 
overheid.17 De eerste twee punten blijven hetzelfde maar het derde en vierde punt worden 
samengevoegd en toegepast op ambtenaren (niet: ‘de burger centraal’ maar ‘de 
medewerker centraal’): 

1. Openheid, de transparantie van de samenleving; 
2. Netwerken, horizontale netwerken tegenover verticale hiërarchieën; 
3. De medewerker centraal, in plaats van het proces of de functiebeschrijving. 

                                               

16 TNO (op.cit). p. 63 
17 D. van Berlo (2009). Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 

(p.60). 
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Bij TNO en Van Berlo lopen de doelen en middel overigens nog steeds door elkaar. Is 
netwerken een doel of een middel? Idem voor openheid. Is dat een randvoorwaarde voor 
of een uitkomst van het gebruik van social media? In de praktijk zijn randvoorwaarden en 
uitkomsten misschien niet altijd even goed te scheiden maar conceptueel zou dat in ieder 
geval wel moeten gebeuren. 

Op basis van de analyse van de vier cases zijn we zelf op zeven centrale kwesties 
uitgekomen. Vier daarvan zijn randvoorwaarden, drie effecten. Deze kwesties spelen in de 
meeste cases, al komen ze in het ene geval duidelijker naar voren dan in het andere geval. 
De punten van Van Berlo komen ook impliciet terug in deze indeling. Elementen van (1) 
openheid en transparantie spelen vooral een rol in (II) maar ook in (VI). De overgang van 
(2) verticale hiërarchieën naar horizontale netwerken speelt wederom met name een rol in 
(II) en in mindere mate in (VII). (3) ten slotte, de medewerker centraal, speelt met name 
in (III) en deels ook in (IV). 

Randvoorwaarden 
I. Technologie 
II. Cultuurveranderingen 
III. Opleiding van medewerkers 
IV. Ruimte voor experimenteren 

Effecten 
V. Flexibiliteit in arbeid 
VI. Relatie met buitenwereld 
VII. Meerwaarde social media 

 

I. Technologie 

Er woedt al decennialang een verhit debat binnen de techniekfilosofie of technologie de 
samenleving stuurt of andersom. Dit is een schijntegenstelling: technologie komt altijd 
voort uit de samenleving waarbinnen ze wordt ontwikkeld. Ze is dus niets anders dan een 
stuk sociale werkelijkheid dat is gestold in tandwielen en krukassen en in bits en bytes. 
Maar juist omdat die werkelijkheid is gestold, gaat er andersom ook een structurerende 
werking van technologie uit. Technologie heeft een zekere ‘hardheid’ – het is gemaakt met 
een bepaald beeld van de werkelijkheid voor ogen en het is in het dagelijkse gebruik niet 
makkelijk om daarvan af te wijken.  

In een aantal cases zien we dat terug doordat de behoudende cultuur van de (traditionele 
bureaucratische) organisatie in het IT-systeem is ingebakken. De verkokering tussen 
afdelingen vinden we ook terug in de manier waarop het IT-systeem is ingericht. Zo 
worden toegangsrechten per afdeling toegekend en hebben medewerkers van andere 
afdelingen geen toegang tot de informatie – laat staan collega’s van buiten. Dat kan via 
een noodoplossing nog wel worden gerepareerd – er kan een tijdelijke ‘projectruimte’ voor 
het virtuele team worden ingericht – maar daar is dan nog steeds de medewerking van de 
IT-afdeling voor nodig en van een vertegenwoordiger van de afdeling die bereid is om de 
informatie buiten haar of zijn afdeling te delen. In één case heeft het jarenlang geduurd 
voordat de inhoudelijke experts zelf controle kregen over de inhoud in het intranet. In 
eerste instantie moest er altijd toestemming van boven worden gevraagd om wijzingen in 
de inhoud door te kunnen voeren.  
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Het ontwerp – de ‘gestolde werkelijkheid’ – van Web 2.0-applicaties staat haaks op de 
traditionele wijze waarop interne IT-systemen zijn ingericht. Ze maken het mogelijk voor 
medewerkers (en net zo goed voor burgers) om – zonder hulp van de IT-afdeling – eigen 
communicatiesystemen (Twitter, Yammer) en eigen kennismanagementsystemen (wiki’s, 
blogs) in te richten. De medewerker uit de eerder genoemde case was zo gefrustreerd over 
de jarenlange tegenwerking vanuit de organisatie en vanuit de afdeling, dat hij in zijn 
eigen vrije tijd en voor eigen kosten maar een extern kennissysteem heeft gebouwd. 
Hoewel hij ook aan de wieg heeft gestaan van het interne kennissysteem, koppelt hij de 
twee systemen doelbewust niet. 

Desondanks is de positie van de IT-afdeling binnen de organisatie nog steeds cruciaal. Ze 
kan respectievelijk het interne gebruik van social media onmogelijk maken (door bepaalde 
poorten dicht te zitten waardoor de applicaties niet werken), ontmoedigen (door de 
applicaties niet te ondersteunen), oogluikend toestaan, of juist stimuleren. Veiligheidsrisi-
co’s worden vaak gebruikt als argument om het gebruik van social media maar helemaal 
niet toe te staan. Dat heeft soms meer met de cultuur dan de techniek te maken (zie 
volgende paragraaf).  

In één case neemt de IT-afdeling een verlichte positie in: het gebruik van social media is 
toegestaan zolang de veiligheid van het interne netwerk maar niet in gevaar komt. Het 
gebruik van Yammer wordt oogluikend toegestaan, dat van Hyves niet meer (vanwege de 
grote hoeveelheden spam en het beveiligingsrisico). Ook het gebruik van eigen laptops en 
eigen software is toegestaan en wordt zelfs gestimuleerd (door overal wifi-netwerken te 
installeren). Daar ligt ook een pragmatische overweging aan ten grondslag: het gebruik 
van eigen hardware en applicaties van buiten is toch niet tegen te houden en met de 
opkomst van smart phones (zie hoofdstuk 3) is er helemaal geen houden meer aan. Het 
heeft volgens deze IT-afdeling ook geen zin al te krampachtig om te gaan met het interne 
gebruik van social media – mits de security policy en viruscheckers etcetera maar goed op 
orde zijn. 

Elders is de situatie minder gunstig. Als Kim Spinder, de oprichtster van het InnovatieLab 
(zie verderop, onder IV Ruimte voor experimenten) opmerkt dat de meeste tools waar ze 
mensen mee leren werken gratis online te downloaden zijn zodat de mensen er daarna 
direct mee aan de slag kunnen gaan, volgen er twee ontnuchterende commentaren: 

“Gratis online downloaden... Leuk! Alleen jammer dat de meeste overheids-ict-omgevingen 
door de outsourcing zó zijn dichtgetimmerd dat je helemaal niks meer KAN en MAG downloa-
den om op je werkplek te installeren. Dus al die mooie reuteldekeutel wordt thuis door 'n stel 
koplopers al fanatiek gebruikt, maar op 't werk mag het niet.” 

“ICT diensten timmeren het hele netwerk dicht, zelfs streaming video (YouTube) en Hyves 
zijn niet mogelijk. Laat staan videoconferencing. Thuis werken kan, maar alleen mail. Dit is 
voor een overleg met collega's niet handig […]”.18 

                                               

18 http://www.republic.nl/nieuws/2011/02/Innovatielab.htm  
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II. Cultuur 

Controle versus vrijheid 

In alle cases komt het beeld naar voren van een botsing tussen de traditionele 
hiërarchische gesloten bureaucratie en de nieuwe, open en horizontale netwerken. Volgens 
de aanhangers van de Web 2.0 ideologie leidt meer vrijheid voor medewerkers ironisch 
genoeg juist tot betere prestaties dan meer controle. Dat komt omdat de capaciteiten van 
medewerkers veel beter worden benut in horizontale, open organisaties dan in verticale, 
hiërarchische organisaties. Deze overgang verloopt echter niet zonder slag of stoot. De 
bestaande organisatie heeft moeite om zich aan de passen aan de veranderende 
buitenwereld en heeft moeite met het ‘teruggeven’ van de verantwoordelijkheid bij de 
medewerkers. De interne organisatie zit vast in de oude hiërarchische manier van denken 
terwijl de oplossingen volgens de respondenten buiten traditionele structuren liggen. Wat 
we nu zien is een voortdurende tegenreactie vanuit de hiërarchische organisatie om de 
huidige structuur te behouden. Dat uit zich in de cases op verschillende manieren: 

 Er worden technische belemmeringen opgeworpen tegen het gebruik van social media 
(zie hiervoor). Daarbij staat de IT-afdeling vaak aan de kant van het traditionele 
management. De afdeling wil graag controle houden over wie er wel of niet toegang 
heeft tot het netwerk en welke applicaties er worden gebruikt. Ze ontleent immers een 
belangrijk deel van haar primaat aan deze controle. Om de veranderingen tegen te 
houden, worden er vaak technische argumenten als excuus gebruikt. Dat heeft echter 
meer met persoonlijkheid dan met techniek te maken. Netwerkbeheerders zijn meestal 
nogal behoudend. Ze zitten gewoonweg niet op veranderingen te wachten. Daar komt 
nog bij dat door Web 2.0 veel meer IT-activiteiten buiten de organisatie kunnen 
worden beheerd. Dat is een directe bedreiging voor hun traditionele machtspositie. 

 Er worden materiële belemmeringen opgeworpen. Zo wordt er geen geld en/of tijd 
beschikbaar gesteld voor het gebruik van social media (zoals werkplekken waarop met 
social media kan worden geoefend). Tegelijkertijd wordt er soms heel veel geld aan het 
traditionele IT-systeem uitgegeven.19  

 Er wordt gezegd dat Web 2.0 een hype is. Dat is volgens één van de respondenten 
deels waar maar het is ook een self-fulfilling prophecy. Omdat mensen geloven dat dat 
zo is, gaan ze er ook naar handelen (zeker als de boodschap expliciet vanuit de top 
komt). Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Dit onderstreept nogmaals het belang van 
retoriek (zie §1.2 de Web 2.0 ideologie).  

                                               

19 Een recent voorbeeld is de ophef die is ontstaan rond de nieuwe website van de gemeente Breda, 
die meer dan vier ton heeft gekost. Volgens een van de respondenten had de site voor een fractie 
van de kosten met bestaande Web 2.0-applicaties kunnen worden gebouwd. Ironisch genoeg staat 
één van de subportals van de gemeente, de website Breda-morgen, als één van de drie Nederlandse 
best practices in de government 2.0 wiki van de staat Victoria te boek. 
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 Er worden richtlijnen opgesteld om het gebruik van social media door ambtenaren en 
politici in goede banen te leiden. In Nederland heeft de gemeente Heemstede bijvoor-
beeld een dergelijke richtlijn opgesteld. Deze is als voorbeeld door de VNG 
overgenomen.20 Hoe restrictief de richtlijnen zijn, verschilt van geval tot geval. De 
scheidslijn tussen (verplicht) protocol en (vrijblijvende) handreiking is nogal dun. In de 
Social Media Guidance (=begeleiding of voorlichting, dus in naam een handreiking) van 
de staat Victoria staat dat dezelfde principes nog steeds gelden als voor traditionele 
media. Ambtenaren moeten dus zorgvuldig zijn in hun communicatie naar buiten en 
zich bewust zijn van het feit dat de politieke top (in het geval van gemeenten het 
College) altijd de eindverantwoordelijkheid draagt. Het motto don’t be stupid geldt nog 
onverkort. Er is dus geen aparte richtlijn nodig voor social media. Wel moet er extra 
voorzichtigheid worden betracht omdat informatie zich veel sneller verspreidt, het 
bereik veel groter is, en berichten op het internet altijd blijven bestaan. In de Neder-
landse cases wordt dezelfde positie ingenomen. Dus geen apart protocol maar wel 
voorlichting om de risico’s van het gebruik van social media duidelijk te maken. 
Victoria gaat overigens heel ver in de ‘guidance’. Er wordt een sterke nadruk gelegd op 
de risico’s. Hoewel wordt gesteld dat de risico’s ‘manageable’ zijn, is de officiële 
verzekeringsunit van de staat (de Victorian Managed Insurance Authority) gevraagd 
om de risico’s voor de staat rond het gebruik van social media te inventariseren. Ook 
wat betreft het bewaren van berichten gaat Victoria heel ver. Alle social media vallen 
ook onder de Privacy & Records Guidance. Dat betekent dat vergankelijke berichten 
(Twitter, Yammer) moeten worden opgeslagen zodat ze altijd kunnen worden terugge-
haald en kunnen worden gecontroleerd.  

Er bestaat binnen de Nederlandse respondenten een fundamenteel verschil van inzicht over 
de ambtelijke status in externe communicatie. Medewerkers van de afdeling Communicatie 
volgen de bovenstaande redenering en zijn van mening dat er geen nieuwe richtlijnen 
nodig zijn en dat de oude regels nog steeds gelden. Medewerkers van andere afdelingen 
stellen juist dat het verschil tussen de medewerker als ambtenaar en de medewerker als 
privépersoon volkomen kunstmatig is en met de opkomst van social media niet meer 
houdbaar is. Volgens hen zijn communicatieprotocollen alleen maar bedoeld om 
medewerkers in te dammen. Ceteris paribus zien ze het verbieden van twitteren tijdens 
raadsvergaderingen – zoals in de gemeente Nuenen is gebeurd en waar in Leiden heftig 
over is gediscussieerd – een “onzinnige stuiptrekking van de gevestigde orde”. Het 
ongebreidelde gebruik van social media valt toch niet meer te stoppen, vooral niet in 
combinatie met de sterke opkomst van de smart phone (zie hoofdstuk 3).21  

                                               

20http://www.vng.nl/Praktijkvoorbeelden/COM/Heemstede_RichtlijnenGebruikSocialeMediaBinnenDeGe
meenteHeemstede_2010.pdf  

21 Nota bene, in Leiden is er nooit sprake geweest van een twitterverbod – al is dat door de twitterfans 
wel als zodanig geïnterpreteerd. Het raadslid in kwestie heeft zich alleen maar uitgelaten over de 
onwenselijkheid van een schaduwdebat op twitter tijdens raadsvergaderingen: “[…] ik heb tegen de 
griffier en sommige voorzitters van raadscommissies gezegd dat ik het bizar vond dat er twee 
debatten tegelijk lijken plaats te vinden. Eéntje in de raadzaal, met een woordvoerder en waar de 
besluitvorming plaatsvindt. En eentje op internet, waar lang niet iedereen meedoet en mensen in 
140 tekens korte statements en argumenten uitwisselen. Het woord ‘twitterverbod’ heb ik nooit 
gebruikt.” (http://evadebakker.sp.nl/weblog/2010/12/15/twitterverbod-tijdens-vergadering/)  
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Digital natives versus digital immigrants 

De generatiekloof tussen de digital natives en de oudere generatie (de ‘digital immigrants’) 
wordt in de managementliteratuur (Lanting cum suis) meestal zwaar aangezet. Zo zouden 
gemeenten minder aantrekkelijk voor jonge mensen worden als ze het gebruik van social 
media niet zouden faciliteren. We hebben in een eerdere A+O-publicatie zelf ook 
nadrukkelijk op de opkomst van de digital native gewezen. 22  

Op basis van de cases en de gesprekken die we hebben gevoerd, moeten we onze mening 
nu deels herzien. In de praktijk blijkt de rol van de digital natives veel minder belangrijk 
dan in de theorie wordt aangenomen. Digital natives willen weliswaar graag social media 
gebruiken maar dat is zeker geen harde eis. Feit is dat juist jonge mensen zich snel 
conformeren aan de bestaande organisatiecultuur omdat het hun eerste baan is. Ze zijn 
minder terughoudend in het delen van informatie dan traditionele medewerkers maar ze 
passen zich snel aan.  

Wat betreft de digital immigrants geldt dat de behoudende opvattingen ten aanzien van 
het gebruik van Web 2.0 niet alleen gelden aan de top (verlies van controle) maar ook op 
de werkvloer. Angst voor verandering is wijdverspreid. Een deel van de medewerkers zit 
helemaal niet te wachten op meer transparantie en op het delen van informatie buiten de 
afdeling. Volgens een van de respondenten willen mensen nu eenmaal graag in hokjes 
werken omdat ze zich dan veilig voelen. De muren zitten dus niet alleen in het informatie-
systeem (zie hiervoor) maar ook in de hoofden van de mensen. 

Verticale hiërarchie versus horizontaal netwerk 

De vermeende generatiekloof blijkt dus niet zo diep te zijn. Van veel groter belang is de 
tegenstelling tussen behoudende en vernieuwende medewerkers. Een belangrijk 
langetermijneffect van Web 2.0 is dat er een ander soort mensen binnen de overheid gaat 
werken. Dat komt omdat social media de drempels heel laag maken om zelf op brede 
schaal contacten te leggen en om zelf activiteiten te ontplooien. Dit is volgens één van de 
respondenten een beweging die veel verder gaat dan alleen de interne werking van de 
overheid: de verandering speelt (inter)nationaal. Door sociale media worden er ongekende 
krachten losgemaakt die een stevige impuls geven aan vernieuwing in Nederland. 
Ogenschijnlijk heeft dit een negatief gevolg op de overheid en op gemeenten. De meest 
ondernemende medewerkers zullen immers de organisatie verlaten. Een teken aan de 
wand is de explosieve groei van het aantal zzp’ers in de zakelijke dienstverlening 
(waaronder het gros van de Web 2.0 guru’s). Volgens dezelfde respondent kun je de 
stelling echter ook andersom interpreteren: juist door de grotere ruimte die ontstaat 
binnen overheidsorganisaties (met name in combinatie met Het Nieuwe Werken, zie 
hierna) is het mogelijk om dit soort ondernemende types vast te houden die anders weg 
waren gegaan. Zoals een commentator op het Government 2.0 Action Plan het verwoordt: 
“Passionate adventurers now have a licence to innovate”.23  

                                               

22  R. Batenburg, B. van den Berg, C. Holland, M. Plomp, R.A. te Velde (2009). Web 2.0: Geen 
flauwekul voor toekomstige gemeenten. A+O magazine. Vol. 23, pp.12-13. 

23  Steve Hodgkinson (2010). Govt 2.0 heading down fragmented path. Zdnet (19 augustus). 
http://www.zdnet.com.au/govt-2-0-heading-down-fragmented-path-339305329.htm 
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De crux is dat het management de ruimte geeft aan medewerkers om intern te 
ondernemen. Ironisch genoeg zou, zoals hiervoor gezegd, minder controle juist tot meer 
prestaties van de medewerker moeten leiden. In Veghel is deze gedachte het verste 
doorgevoerd en ook al vertaald in staand HRM-beleid. De traditionele POP-gesprekken – 
die de ontwikkelingen van de medewerker nog ijken aan de functieomschrijving (“heb je 
[wel] gedaan wat in je functieomschrijving staat?”) zijn vervangen door zogenaamde 
‘jaargesprekken’. In deze gesprekken staan de zaken centraal die de werknemer het 
afgelopen jaar – los van de functie – heeft bereikt (met enige zelfspot het ‘tada’-lijstje 
genaamd). Het opbouwen van een sociaal netwerk via social media zou daar ook onder 
kunnen vallen. 

Wordt die ruimte niet gegeven, dan bestaat inderdaad een gerede kans dat de medewerker 
in kwestie zijn heil elders zoekt. Dat speelt in meerdere cases. In het ene geval kreeg de 
medewerker op verzoek extra ruimte en is hij deels bij de gemeente blijven werken. In het 
andere geval overweegt de werknemer – na jarenlange tegenwerking door de top en door 
de IT-afdeling – om voor zichzelf te beginnen. In beide gevallen ontplooien de medewer-
kers op dit moment al commerciële activiteiten naast hun reguliere werk – het zijn deeltijd 
zzp’ers. 24  In het eerste geval is er expliciet een koppeling tussen de twee domeinen 
gemaakt, in het tweede geval expliciet niet. 

Rol van de top 

Alle bottom-up activiteiten van ondernemende werknemers ten spijt, zonder zegen van 
boven lijkt het niets. Het is een cliché maar uit de cases komt overduidelijk naar voren dat 
commitment van de top een noodzakelijke randvoorwaarde is om tot verandering te 
komen. McKinsey stelt dat deze betrokkenheid één van de zes kritieke succesfactoren is 
voor Web 2.0 en formuleert dit in de merkwaardige tegenstelling: “transformatie naar een 
bottom-up cultuur vereist hulp van de top.”25 Het meest pregnant komt dit naar voren in 
de case van de gemeente Veghel waar het Kookpunt Veghel (=ruimte voor experimente-
ren, zie hierna) en vergelijkbare initiatieven pas mogelijk werden na de koerswijziging die 
is ingezet nadat de gehele ambtelijke top is vervangen. Eerder werd er voornamelijk 
gefocust op controle. Met het aantreden van een nieuw bestuurlijk management krijgen 
werknemers veel meer ruimte. Voor de zwijgende meerderheid van de werknemers is het 
commitment van de leiding ook van groot belang omdat het een duidelijk signaal aan 
iedereen is dat het gebruik van social media op de werkvloer is toegestaan, en zelfs wordt 
aangemoedigd (zie ook verder onder V). 

                                               

24 Davied van Berlo, de auteur van ambtenaar 2.0, opent zijn boek met de volgende passage: “Ik ga je 
meenemen op een avontuur. Mijn avontuur als zzp’er in overheidsdienst. Mijn reis door de urban 
jungle van de rijksoverheid. Mijn zoektocht naar ambtenaar 2.0”. 

25 M. Chui, A. Miller, R. Roberts (2009). Six ways to make Web 2.0 work. The McKinsey Quarterly. 
Business Technology, February Issue. 
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III. Opleiding 

De opleiding van medewerkers in het gebruik van social media komt in alle vier de cases 
naar voren. Het meest duidelijke voorbeeld is de case Victoria, waar capacity building één 
van de vier hoofdlijnen uit het action plan government 2.0 is. Een kritische reviewer van 
het action plan vreest dat het dezelfde weg zal gaan als de eerdere ambitieuze online en e-
Government plannen. Die maakten ook veel enthousiasme los. Dit leidde soms tot nuttige 
maar vooral gefragmenteerde uitkomsten. Volgens deze welingelichte commentator is 
‘capacity building’ het meest kritieke element voor het duurzame succes van het action 
plan.26 Bij nadere beschouwing valt er ook nog wel het nodige af te dingen op de actielijn 
capacity building. De lijn valt uiteen in drie onderdelen, respectievelijk managing risks, 
government 2.0 toolbox, en sharing ideas and best practices. Managing risks legt sterk de 
nadruk op controle (zie hiervoor), het derde onderdeel komt neer op een wiki (dat wel) 
met best practices die niet zo best zijn.27 Het tweede onderdeel is het meest interessant. 
Het bevat een social media primer (vergelijk Kookpunt Veghel), een risk management 
toolkit (wederom de risico’s…), voorbeeld business cases en evaluatiehandleidingen. 
Cursussen waarin door medewerkers direct kan worden gewerkt met social media 
ontbreken. Dat is opvallend omdat juist het zelf kunnen oefenen met social media een 
cruciale randvoorwaarde blijkt te zijn (zie volgende punt). Overigens geeft het Ministerie 
van Justitie van Victoria intern wel opleidingen in het gebruik van Twitter. 

Een belangrijk knelpunt dat in meerdere Nederlandse cases naar voren komt, is het grote 
verschil in digitale vaardigheden tussen medewerkers. Het nadeel van ICT is dat iedereen 
denkt er wel iets van af te weten maar dat in de praktijk de vaardigheden nogal 
tegenvallen. Medewerkers zijn vaak bang om te laten merken dat ze [eigenlijk] weinig van 
ICT afweten. Er zijn meestal genoeg mogelijkheden binnen de gemeentes om de digitale 
vaardigheden bij te spijkeren maar daar wordt over het algemeen weinig gebruik van 
gemaakt. Het is een vicieuze cirkel: medewerkers die bang zijn om toe te geven dat ze er 
nog niet zoveel vanaf weten, zullen veel minder snel een cursus gaan volgen dan mensen 
die al wel handig en enthousiast zijn. Zo wordt de kloof tussen de medewerkers alleen 
maar groter. Het is daarom van essentieel belang dat er een ruimte is om zonder risico te 
kunnen experimenteren met het gebruik van social media (zie hierna). Overigens valt de 
scheiding niet per se samen met die tussen digital natives en digital immigrants. De eerste 
groep beschikt weliswaar meestal wel over de operationele digitale vaardigheden maar 
heeft net als de tweede groep lang niet altijd de strategische vaardigheden om optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden van social media.28 

                                               

26 “[In this regard,] the "Building capability" element of Victoria's eGovernment Action Plan is the most 
critical for the long-term success of the state's Government 2.0 program. It is a mistake to think of 
this simply as existing to ignite innovative passions — it also needs to shape and nurture them with 
an eye for both the coherence of the government's online channels and for the longer-term 
operational consequences of the Government 2.0 initiative”. Steve Hodgkinson (2010). Govt 2.0 
heading down fragmented path. ZDnet (19 augustus). http://www.zdnet.com.au/govt-2-0-heading-
down-fragmented-path-339305329.htm  

27 Voor Nederland staan de volgende drie best practices vermeld: Breda-morgen, Oud Crispijn en 
Overheid2.0.  
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IV. Ruimte voor experimenteren 

De behoefte aan een ruimte om te kunnen experimenteren met social media komt in alle 
cases naar voren. Dit is, in deze fase van de ontwikkeling van Web 2.0 (zie hoofdstuk 3) 
wellicht de belangrijkste uitkomst van dit onderzoek. Medewerkers moeten eerst zelf – 
letterlijk – met nieuwe applicaties kunnen spelen voordat ze de meerwaarde ervan inzien. 
Er is daarom nauwelijks sprake van user pull: de behoefte aan het gebruik van social 
media moet van buiten worden gecreëerd. 

In alle vier de cases zijn fysieke ruimtes ingericht waarin geoefend kan worden met social 
media.29 De case Veghel – het Kookpunt – draait zelfs volledig om dit punt. In Victoria 
wordt het gebruik van social media met de rem erop geïntroduceerd (vergaande social 
media guidance, sterke nadruk op risk management) maar traint het Ministerie van Justitie 
– dat binnen Victoria voorop loopt in het gebruik van social media – haar medewerkers om 
in 140 woorden of minder te communiceren en om in een ‘low risk environment’ uit te 
proberen welke tags werken en welk soort berichten de meeste respons krijgen.30  In 
Amsterdam is een aparte ruimte ingericht waar medewerkers kunnen oefenen met de 
interne en externe wiki’s. In Leiden is het afgelopen halfjaar vanuit de IT-afdeling een pilot 
gestart waarin honderd medewerkers hebben gewerkt met de chatapplicatie MS 
Communicator. De eerste ervaringen zijn zeer positief en de gemeente heeft plannen om 
de applicatie organisatiebreed uit te rollen.31  

Een andere Web 2.0 applicatie waarmee in Leiden volop wordt geëxperimenteerd, is de 
‘gesloten’ variant van Twitter, Yammer. Deze applicatie is door een van de medewerkers 
van de afdeling Communicatie geïntroduceerd, aanvankelijk zonder medewerking van de 
IT-afdeling (“we zijn gewoon begonnen – hebben niet eerst overlegd met IT ofzo”). 
Yammer wordt niet officieel ondersteund door de IT-afdeling maar het gebruik ervan wordt 
wel toegestaan en zelfs gestimuleerd. Zo heeft de medewerker in kwestie op een van de 
‘roadshows’ van de IT-afdeling – dat zijn presentaties waarop de IT-afdeling nieuwe ICT-
applicaties aan alle medewerkers laat zien – het gebruik van Yammer gedemonstreerd. De 
echte doorbraak van Yammer kwam pas later, na de Nieuwjaarsborrel toen er door interne 
gebruikers druk over werd gepraat. Direct persoonlijk contact speelt dus, ironisch genoeg, 
ook bij de adoptie van social media blijkbaar nog steeds een belangrijke rol.  

                                                                                                                                     

28 Van Deursen (2008) onderscheidt vier soorten digitale vaardigheden: 

1. Operationele vaardigheden: het kunnen bedienen van digitale media. 

2. Formele vaardigheden: het kunnen omgaan met de speciale structuren van digitale media. 

3. Informatievaardigheden: het zoeken, selecteren en evalueren van informatie binnen digitale media. 

4. Strategische vaardigheden: het gebruiken van digitale media voor persoonlijke (en professionele) ontwikkeling en 
verbetering van de maatschappelijke positie. 

De uitkomst van een inventariserend onderzoek is dat Nederlandse burgers (let wel, geen medewerkers maar de 
populatie is hetzelfde) de eerste twee typen vaardigheden nog wel hebben maar de laatste twee typen grotendeels 
ontberen. Dit staat los van het aantal jaren internetervaring. A. van Deursen en J. van Dijk (2008). Digitale 
vaardigheden van Nederlandse burgers Een prestatiemeting van operationele, formele, informatie en strategische 
vaardigheden bij het gebruik van overheidswebsites. Enschede: Universiteit Twente. 

29 Een ander voorbeeld in Nederland is het eerder genoemde InnovatieLab, zie ook 

 http://www.republic.nl/nieuws/2011/02/Innovatielab.htm  
30 ‘[…] 140 words or less […]’ staat in de oorspronkelijke tekst. Bedoeld is 140 characters or less – het 

maximale aantal symbolen dat in Twitterberichten (tweets) kan worden gebruikt. 
31  Overigens is de IT-afdeling de applicatie zelf ook door direct persoonlijk contact op het spoor 

gekomen. Dat gebeurde min of meer per toeval. Tijdens een presentatie door een externe 
medewerker werd deze gestoord door een real-time OCS-bericht van een van zijn collega’s. 
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Omdat het gebruik van Yammer niet officieel door de gemeente is omarmd, kan het 
gebruik van de applicatie niet van bovenaf worden opgelegd en is er ook geen expliciet 
commitment van de top (vergelijk hiervoor, Kookpunt Veghel). De applicatie moet zijn 
meerwaarde dus echt in de praktijk bewezen. Gezien de snelle groei van het aantal 
gebruikers is die meerwaarde er klaarblijkelijk.32 

Veghel introduceert social media door middel van het ‘Kookpunt Veghel’, naar een idee van 
een medewerker uit een andere gemeente. Deze medewerker verkoopt, als ‘deeltijd zzp’er’ 
(zie hiervoor) het format van ‘Kookpunt’ aan andere gemeenten. Basisidee is om een 
selecte groep van medewerkers die nog helemaal geen ervaring hebben met het gebruik 
van social media, in 23 simpele stappen kennis te laten maken met de mogelijkheden. De 
introductie dekt een groot aantal verschillende Web 2.0-applicaties, zoals Twitter, 
LinkedIn, Wikipedia en delicious (zie figuur 4). De introductie is met name bedoeld om de 
koudwatervrees te overwinnen (“je weet pas wat het is, als je het zelf een keer hebt 
gedaan”). Voor borging in de organisatie wordt vervolgens gezorgd doordat er een 
minimaal aantal deelnemers (30) aan de cursus moet deelnemen en deze 30 deelnemers 
vervolgens verplicht zijn om hun ervaring aan minimaal drie van hun collega’s door te 
geven. Zo kom je al aan 30 actieve en 90 passieve gebruikers. Dat is, zeker in een kleine 
gemeente als Veghel, genoeg kritieke massa voor een ‘startcultuur’ van gebruikers. Net als 
in Leiden speelt persoonlijk contact hier dus een cruciale rol in de verdere adoptie van het 
interne gebruik van social media. 

V. Flexibiliteit in arbeid 

Het Nieuwe Werken (HNW) was allang in zwang voordat het begrip ‘Web 2.0’ opgang 
maakte. HNW heeft qua gedachtegoed een wezenlijk andere insteek dan de Web 2.0 
ideologie. Toch blijkt uit de cases dat de twee ontwikkelingen nauw met elkaar zijn 
verknoopt. In zekere zin lijkt er sprake te zijn van een symbiotische relatie – de twee 
ontwikkelingen hebben elkaar nodig om door te groeien. HNW is in gemeenteland nog 
nauwelijks van de grond gekomen, dat wil zeggen het heeft het niveau van “een dagje 
thuiswerken” nog nauwelijks ontstegen. HNW gaat echter een stuk verder. Het gaat om de 
ultieme flexibilisering van het werk, dat any time any place plaats zou kunnen vinden. Hier 
ligt ook de overlap met Web 2.0-applicaties. Die maken het – in combinatie met smart 
phones – mogelijk om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Dat was altijd al mogelijk 
maar het was vaak relatief duur om vanuit een hiërarchische organisatie een thuiswerkplek 
in te richten. Nu kan de medewerker daar grotendeels zelf voor zorgen. 

Belangrijker is de verandering in cultuur die gepaard gaat met de opkomst van Web 2.0. 
Medewerkers raken meer gewend aan het feit dat de scheidslijnen tussen werk en privé 
vervagen. Andersom geldt dat net zo goed. In een context waar HNW wordt ingevoerd, zal 
het gebruik van Web 2.0 applicaties toenemen. De twee trends versterken elkaar dus en 
kunnen elkaar zo uit een impasse trekken. Dit is de reden dat flexibilisering van arbeid 
tussen randvoorwaarden en effecten in zit: het is zowel oorzaak als gevolg van het gebruik 
van Web 2.0 toepassingen. 

                                               

32 Er zijn op dit moment 500 gebruikers op een totaal van 1.700 medewerkers en 1.300 werkplekken. 
Elke dag worden er 40-50 interne berichten via Yammer verstuurd. 
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De reden dat HNW nog nauwelijks ingang heeft gevonden bij gemeenten is deels praktisch 
van aard. In twee van de drie Nederlandse cases wordt als harde randvoorwaarde 
genoemd dat alle informatie binnen de organisatie eerst gedigitaliseerd moet zijn voordat 
HNW daadwerkelijk op grote schaal kan worden doorgevoerd. In de derde case wordt dat 
als een non-argument afgedaan. Je kunt weldegelijk klein beginnen, bijvoorbeeld door 
bepaalde delen van je werk plaats- en tijdsonafhankelijk te maken. Je hoeft niet op de 
organisatie te wachten maar kunt zelf al veel regelen (bijvoorbeeld door informatie lokaal 
op te slaan). Vaak is daarbij overigens wel de medewerking van de IT-afdeling nodig en die 
heeft meestal een nogal behoudende cultuur (zie hiervoor, I en II). 

De tweede – meer zwaarwegende – randvoorwaarde is dat er louter op output wordt 
gestuurd. Met andere woorden, het maakt niet uit hoe, waar en wanneer de diensten tot 
stand komen, als de eindkwaliteit maar goed is. Nu wordt vaak nog vooral op input 
gestuurd (bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht). Dat is vooral een zaak van vertrouwen. De 
manager moet erop vertrouwen dat de medewerker off site net zo hard werkt als on site. 
Overigens verwijst een van de respondenten op het longitudinale onderzoek aan de 
Rotterdam School of Management naar de gevolgen van Het Nieuwe Werken. Daaruit komt 
naar voren dat de balans nu teveel naar ‘work’ dreigt door te slaan. Werkgevers moeten 
hun werknemers afremmen en zorgen dat ze ook voldoende ‘life’ overhouden. Er treedt 
daardoor een verschuiving op van controle op details naar zorg in de brede zin. De 
menselijke kant van management wordt steeds belangrijker. 

Sturen op output gaat overigens verder dan sturen op deadlines, deliverables, milestones 
en andere wonderschone targets. Volgens één van de respondenten wordt er binnen 
gemeenten allang met deadlines en deliverables gewerkt. Volgens één van de andere 
respondenten gaat de verandering echter nog veel verder: het gaat erom dat de 
professionaliteit en de inhoudelijke kennis van de medewerkers (weer) centraal komt te 
staan. Dat staat volgens deze respondent haaks op de strikte scheiding tussen proces en 
inhoud, die in de jaren ’90 is ingezet. Als medewerkers echt alleen maar “in het proces” 
zitten, hebben ze geen enkele toegevoegde waarde meer. Dat geldt ook onverkort voor 
HRM-medewerkers. De crux van Het Nieuwe Werken is dat de verantwoordelijkheid terug 
wordt gegeven aan de experts. Deze zouden louter op de kwaliteit van hun werk moeten 
worden afgerekend. Die beoordeling kan dan alleen door collega-experts worden gedaan. 
Hier ligt een vergelijking met de peer review uit de wetenschap voor de hand. 

VI.a Relatie met buitenwereld | burgers 

Hoewel de focus van dit onderzoek expliciet is gericht op de interne organisatie van 
gemeenten, speelt de relatie met de burgers indirect nog steeds een belangrijke rol. In de 
eerdere literatuurstudie is dit verband al genoemd in de uitgebreide verwijzing naar het 
werk van Osimo.33  Volgens hem komt Web 2.0 vooral ‘van buiten naar binnen’ in de 
overheidsorganisatie, ofwel van de frontoffice naar de backoffice. Gedreven door de 
toenemende mogelijkheden voor publieke participatie betekent dit voor de backoffice dat 
er meer of diversere vragen en verzoeken binnenkomen waarop men sneller en betere 
antwoorden verwacht. Ambtenaren moeten hierdoor breder, kundiger en efficiënter gaan 
werken, meer kennis gaan delen en meer met andere overheidsorganisaties gaan 
samenwerken (inclusief de eigen organisatie, Dialogic). Mondige burgers/consumenten 
                                               

33 Osimo, D. (2008). Web 2.0 in government: why and how? Technical Report. JRC, EUR 23358, EC JR. 
Overigens blijkt uit recent onderzoek in Nederland (Aalberts, 2011) dat er van een toename van 
verzoeken van burgers nog helemaal geen sprake is, althans niet via social media zoals Twitter. Zie 
verder: Aalberts, C. & Kreijveld, M. (2011): Veel gekwetter, weinig wol: de inzet van sociale media 
door overheid, politiek en burgers. Den Haag: SDU 
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zorgen op deze manier indirect voor een beweging van hiërarchische en gesloten naar 
meer horizontale, open netwerkgebaseerde organisatievormen binnen de overheid.34 

Dit patroon komt exact terug in de case Leiden. Daar is vooral vanuit de frontoffice sterke 
belangstelling voor het gebruik van de nieuwste Web 2.0 oplossing van Microsoft, de 
‘chat+’ applicatie MS Communicator (onderdeel van Lync, zie figuur 4). Via Communicator 
kunnen ze veel efficiënter communiceren met de backoffice. Niet alleen biedt het naadloos 
alternatieve communicatiekanalen aan (telefoon, chat, video) maar laat het – door de 
integratie met de agenda van MS Outlook – ook meteen de status van de ontvanger zien 
(bijvoorbeeld of deze in vergadering is of niet). 

In de case Veghel komt een soortgelijk beeld naar voren maar is voor een andere oplossing 
gekozen. Volgens de respondent willen burgers en bedrijven niet langer van het kastje 
naar de muur worden gestuurd. Ze verwachten één gezicht aan de kant van de overheid 
die hun problemen oplost. Volgens de Commissie Jorritsma wordt de gemeente de centrale 
ingang voor de gehele overheid. Dat stelt steeds hogere eisen aan de frontoffice/KCC. Die 
moet daardoor steeds nauwer samenwerken met de backoffice. In deze gemeente is dat 
opgelost door inhoudelijke experts uit de backoffice dichter bij de frontoffice te laten 
werken. Voor de interne communicatie is Yammer heel handig in gebruik (de gesloten 
variant op Twitter, Dialogic). Medewerkers van het KCC kunnen dan du moment hulp van 
de backoffice inroepen. Twitter is vooral handig voor contacten met vakgenoten buiten de 
gemeenten. 

In Veghel is de experimenteerruimte voor Web 2.0 applicaties (Kookpunt Veghel35) ingebed 
in een bredere strategie die is gericht op het verbeteren van de samenwerking met burgers 
en bedrijven. De nieuwe ambtelijke top zet nadrukkelijk in op het naar binnen halen van de 
(vermeende) bredere vernieuwende beweging die in Nederland en elders ontstaat door de 
opkomst van Web 2.0.36 Een concreet voorbeeld is het gebruik van Web 2.0 applicaties 
binnen de Jongeren Op Gezond Gewicht campagne, waarin de gemeente Veghel een 
voortrekkersrol vervult. Aan de campagne is bijvoorbeeld op het Open Innovatiefestival 
veel aandacht besteed. Er is daardoor veel over het onderwerp getwitterd en er is 
uiteindelijk ook een eigen Hyves-pagina aangemaakt. 

In Victoria wordt met betrekking tot communicatie met burgers de nadruk op de risico’s 
gelegd, bijvoorbeeld bij het geven van toegang aan burgers tot overheidsdata of andersom 
tot het gebruiken van data die afkomstig is van burgers (burgers als co-producenten).37 De 
snelheid en het bereik van Web 2.0 technologie maakt real time interactie op grote schaal 
mogelijk maar brengt ook risico’s voor de reputatie en andere zakelijke belangen van de 
overheid met zich mee. De overheid van Victoria stelt weliswaar dat de adoptie van Web 
1.0 heeft laten zien dat de risico’s handelbaar zijn, maar het feit dat de Victorian Managed 
Insurance Authority om advies is gevraagd laat zien dat de staat de risico’s heel serieus 
neemt. 

                                               

34 Batenburg et al. (op.cit., p.6). 
35 Zie hiervoor, onder IV. 
36 Zie hiervoor,  onder II Cultuur | Verticale hiërarchie versus horizontaal netwerk. 
37 “It also involves risks which needs to be realistically managed, such as the inclusion of citizens as 

co-producers and government providing open access to data. The scale and speed of the technology 
also allows for greater interactions in real time and raises the potential for reputational and other 
business risk. However the adoption of previous on-line technologies and e-government initiatives 
demonstrates that risks are manageable (Government 2.0 program, p.13).” 
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VI.b Relatie met buitenwereld | peers 

In de paragraaf over Het Nieuwe Werken is het belang van kennisdelen met collega-
experts reeds aan de orde gekomen. Web 2.0 applicaties – met name wiki’s – kunnen 
hierin een belangrijke rol spelen. Er is, louter op basis van aantallen experts, buiten de 
organisatie altijd meer specialistische kennis aanwezig dan binnen de organisatie.38 Het 
afschermen van kennis door middel van (gesloten) intranetten is volgens een van de 
respondenten dan ook volkomen achterhaald. Experts ontlenen hun expertise immers voor 
een belangrijk deel aan hun community van collega-experts (hun ‘vakgebied’) en dat is qua 
loyaliteit vaak minstens zo belangrijk als de organisatie. Kennis is niet af te schermen – zie 
de recente ophef rond WikiLeaks. In dat licht bezien is het ook kortzichtig om bijvoorbeeld 
YouTube te blokkeren, zoals sommige organisaties doen, omdat dat alleen voor 
privégebruik geschikt zou zijn. Weinig mensen weten dat YouTube – na Google – de meest 
gebruikte zoekmachine ter wereld is. Er staat veel materiaal op de site dat nuttig is voor 
professioneel gebruik (zoals instructievideo’s). Het many eyeballs argument speelt met 
name in de case Amsterdam. Daar heeft men, ondanks het succes van het (gesloten) 
intranet, bewust gekozen om vooral in te zetten op externe, open wiki’s.  

In de case Veghel doet zich, minder pregnant, een soortgelijke ontwikkeling voor. Het 
aantal werknemers van gemeenten (de kern van vaste medewerkers) zal volgens de 
respondenten in de nabije toekomst waarschijnlijk afnemen maar daar omheen komt een 
steeds grotere schil van meer (flexwerkers, zzp’ers) en minder (ad hoc) structurele 
samenwerkingspartners. Er komt ook een andere arbeidsverdeling tussen gemeentes. Die 
gaan zich specialiseren in bepaalde activiteiten en stoten andere activiteiten juist af naar 
andere gemeenten. Het belang van samenwerking met andere gemeenten wordt steeds 
groter. Veghel doet bijvoorbeeld de salarisadministratie voor een aantal andere 
gemeenten. Dit is iets anders dan het, volgens een respondent, achterhaalde concept van 
een shared service centrum, waarbij er wéér een nieuwe organisatie bovenop de bestaande 
structuur komt. De specialisatie vereist structurele samenwerking en dat wordt weer in 
hoge mate gefaciliteerd door het gebruik van social media. Binnen de salarissamenwerking 
van Veghel is bijvoorbeeld een Yammer-netwerk van P&O-functionarissen van alle 
betrokken gemeentes ontstaan. 

VII. Meerwaarde social media 

Nadat we de doorwerking van social media in de voorgaande paragrafen op een aantal 
dimensies hebben belicht, kunnen we nu de voorlopige balans opmaken wat betreft de 
meerwaarde van Web 2.0 voor het interne functioneren van de overheid. 

Het basisprincipe van Web 2.0 is dat er informatie met anderen wordt gedeeld die 
voorheen alleen voor eigen gebruik verzameld werd (= Web 1.0). Het is van belang daarbij 
onderscheid te maken tussen de twee verschillende taken waarvoor social media kunnen 
worden ingezet: communiceren en kennisdelen.39 Bij communiceren gaat het per definitie 
om het delen van informatie. De verschuiving ten opzichte van Web 1.0 is daardoor veel 
minder groot dan bij kennisdelen. De meerwaarde van sociale media ten opzichte van 
traditionele media is relatief beperkt. Dat komt omdat er voor communiceren veel meer 
alternatieven voorhanden zijn voor het gezamenlijk opbouwen van kennis.  

                                               

38 Dit staat ook wel bekend als Linus’ law (naar de bedenker van Linux, Linus Thorvalds): “given 
enough eyeballs, all bugs are shallow”.  

39 Zie hiervoor, 1.2 | Enter social media. 
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Het verschil tussen Twitter en SMS en tussen bellen en chatten is bijvoorbeeld gradueel. 
De verschillen zitten vooral in het gebruikgemak, de snelheid en de reikwijdte. Twitter 
heeft zijn faam bijvoorbeeld vooral te danken aan het feit dat het qua snelheid telkens de 
traditionele media weet te verslaan. Of tools zoals Twitter, Yammer en Communicator echt 
traditionele media zullen verdringen valt nog te bezien. Op dit moment zitten we, zeker bij 
gemeenten, nog in de eerste fases van het adoptieproces.  

Figuur 5. De adoptiecurve van Rogers.40 

 

Innovators en Early Adopters zullen social media toch wel gebruiken vanwege de 
aantrekkingskracht van het nieuwe. De Early Majority zal de meerwaarde van social media 
meer zakelijk beoordelen ten opzichte van de traditionele alternatieven. Op de korte 
termijn lijkt dan vooral het gebruikgemak een doorslaggevende rol te spelen. Tekenend is 
bijvoorbeeld de manier waarop de introductie van Yammer in Leiden is verlopen. De 
applicatie is door een medewerker van de afdeling Communicatie geïntroduceerd om de 
communicatie binnen de afdeling te verbeteren. De afdeling zat toen nog op twee locaties. 
Het voortdurend uitwisselen van berichten via email was omslachtig (mailbox slibde dicht) 
en het verouderde intranet was daar toen nog niet geschikt voor. Yammer fungeerde als 
een handige ‘workaround’. Inmiddels zit de afdeling wel op één locatie en is het intranet 
sterk verbeterd. Alle documenten worden nu via het intranet uitgewisseld – daar wordt 
Yammer niet meer voor gebruikt. Verder blijkt fysieke nabijheid nog steeds van groot 
belang te zijn. De directe noodzaak voor het gebruik van Yammer is afgenomen. Toch 
wordt het nog steeds – en in toenemende mate – gebruikt voor directe communicatie 
tussen medewerkers. Bij Syntens wordt Yammer vooral gebruikt als brainstormtool. Door 
het eenvoudige gebruik en de korte berichten kan er met elkaar in korte tijd een groot 
aantal ideeën worden verzameld. Werknemers hoeven niet meer bij elkaar te komen en 
verliezen minder tijd aan vergaderen. Het levert dus ook efficiencywinsten op. Medewer-
kers zijn ook beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte. Een effect op de lange 
termijn is dat daardoor de afstand tussen werknemers kleiner wordt, zowel zakelijk als 
privé.  

                                               

40 E.M. Rogers (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press. Het figuur is afkomstig van 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations 
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De (open) vraag is of de efficiëntere manier van communiceren ook leidt tot een 
effectievere manier van kennisdelen. We kunnen er inderdaad van uitgaan dat door het 
gebruik van social media meer informatie met anderen wordt gedeeld dan voorheen. De 
aanname is nu dat die anderen daarop reageren en dat zo de kwaliteit van de informatie 
uiteindelijk omhoog gaat ("given enough eyeballs, all bugs are shallow"). De grote 
meerwaarde van het gebruik van Web 2.0 is volgens een van de respondenten dat de 
groep kritische volgers groter wordt. Dit zorgt niet alleen voor een betere voorbereiding 
(meer hoogwaardige input) maar ook voor betere controle tijdens het beleidsproces en 
uiteindelijk ook tot meer draagvlak voor het beleid. Dat gaat echter niet vanzelf. Het 
gebruik van Web 2.0 an sich leidt niet tot een kwaliteitsverbetering. De crux is om (1) een 
groep van kritische (sic!) volgers aan te boren en (2) die groep vervolgens te laten 
reageren op de informatie. Gericht zenden én ontvangen dus binnen een semigesloten 
gemeenschap van peers. Pas als er een dergelijk interactief proces ontstaat, wordt de 
kwaliteit van de informatie van buiten de organisatie inderdaad superieur aan die van 
binnen de organisatie. Als ten slotte (3) de kwaliteit van informatie het belangrijkste 
ijkpunt is om het functioneren van de organisatie te beoordelen (‘content is king’), zal de 
gesloten verticale, hiërarchische organisatie het op termijn inderdaad gaan afleggen tegen 
de open, horizontale netwerkorganisatie. 

Er wordt lang niet altijd aan deze drie voorwaarden voldaan. Het komt bij het gebruik van 
Web 2.0 aan op de details. Twitter leent zich bijvoorbeeld uitstekend om heel snel bondige 
informatie naar een grote groep mensen te zenden. Het is daardoor bij uitstek geschikt om 
mensen te attenderen op nieuwe ontwikkelingen. In dit opzicht lijkt het veel op een 
traditionele RSS-feed, met dien verstande dat het veel beter is geïntegreerd met mobiel 
internetgebruik. Die eigenschap komt goed van pas in tijden van noodtoestanden en 
calamiteiten. De Australische overheid heeft Twitter zowel bij de varkenspest in 2009 als 
bij de watersnoodramp in 2011 ingezet om burgers te waarschuwen en op de hoogte te 
houden van de laatste ontwikkelingen. De keerzijde van de grote snelheid en het grote 
bereik van Twitter is dat de informatie wordt doorgegeven zonder dat de kwaliteit eerst 
wordt beoordeeld. Het blijft vooral zenden. Van een kritische beoordeling van de informatie 
is vaak geen sprake. Dat wreekt zich met name wanneer de informatie zich verspreid 
binnen een grote, diffuse groep van leken. In Mexico is Twitter ook op grote schaal 
gebruikt ten tijde van de varkenspest. Daar leidde het doorgeven van valse geruchten 
welhaast tot massahysterie.41 De nadruk die Victoria legt op de risico’s van het gebruik van 
social media en op de burger als coproducent lijkt dan ook niet overdreven. 

Of het gebruik van social media ook meerwaarde heeft in termen van de kwaliteit van de 
informatie die wordt gedeeld, hangt dus vooral af van de kwaliteit van het netwerk dat 
wordt gemobiliseerd. Sociale media versterken weliswaar sociale contacten maar 
vervangen ze niet. De belangrijkste kritiek van Aalberts ten aanzien het gebruik van social 
media in de communicatie met burgers is dat veel politici en ambtenaren er niet in slagen 
om hun netwerkpotentieel te gebruiken om contacten te leggen buiten hun eigen (politiek) 
geïnteresseerde, directe netwerk.42 De belofte van social media om de kloof tussen politiek 
en burgers te overbruggen blijft daardoor meestal onvervuld. Kort door de bocht: social 

                                               

41 Zie bijvoorbeeld http://edition.cnn.com/2009/TECH/04/27/swine.flu.twitter/index.html  
42 Zie hiervoor, voetnoot 15. Volgens Aalberts kleven er drie bezwaren aan het gebruik van social 

media in het contact tussen politici en burgers. Ten eerste worden altijd dezelfde burgers 
aangesproken (incrowd). Ten tweede is de balans zoek tussen het aantal reacties van burgers en de 
mogelijkheid van politici om al die reacties te verwerken. Ze hebben er simpelweg geen tijd voor en 
het is daarom onmogelijk voor politici om echt werk te maken van interactie met burgers. Het derde 
bezwaar hangt daar nauw mee samen: de online interactie levert inhoudelijk ook vrijwel niets op. 
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media zijn vooral handig voor sociale mensen. Het gebruik van social media vergroot dan 
alleen maar de kloof tussen de mensen met en zonder omvangrijk netwerk.43  

Het succes van de case Amsterdam kan bijvoorbeeld voor een belangrijk deel worden 
herleid tot het persoonlijke kennisnetwerk van de kennismanager en tot de gestructureer-
de wijze waarop het proces van kennisdeling verloopt. Al voor de komst van Web 2.0 
waren themagroepen – groepen van materiedeskundigen op een bepaald thema – de spil 
in het interne kennismanagementsysteem. Deze groepen modereren de thema’s. Dat is 
niet zonder slag of stoot verlopen. Aanvankelijk hadden ‘procesmanagers’ de controle over 
het systeem, en was voor elke wijziging in de indeling van het systeem hulp van de IT-
afdeling vereist. Door het inrichten van een eigen wiki buiten de organisatie konden de 
experts beide knellende randvoorwaarden van de hiërarchische organisatie omzeilen. In dit 
geval bestond de community van experts dus al voor de komst van Web 2.0 maar ze is 
door het gebruik van de wiki wel sterk in omvang toegenomen.44 

Het feit dat de kennismanager uiteindelijk zijn heil heeft gezocht buiten de organisatie – 
ondanks het vroege succes van het interne kennismanagementsysteem – lijkt vooral 
gelegen aan het ontbreken van de derde randvoorwaarde. Binnen de organisatie heeft niet 
de inhoud het primaat maar het lokale politieke proces. Die waterscheiding kwam het 
meest duidelijk naar voren bij de introductie van nieuwe strengere Europese richtlijnen. De 
ambtelijke top was helemaal niet voorbereid op de komst van de nieuwe regels. Experts in 
het netwerk wisten echter allang dat die regels er zouden komen. De eerste reflex van de 
hiërarchische organisatie was om ervoor te kiezen de regels niet na te leven, dus om de 
inhoud aan te passen aan het proces (en niet andersom). 

Dit brengt ons terug bij de vraag of de efficiëntere manier van communiceren ook leidt tot 
een effectievere manier van kennisdelen. Hoe bruikbaar zijn de ideeën die in het 
vrijblijvende consultatieproces van Syntens worden opgedaan? In hoeverre is er binnen 
Web 2.0 communities zoals ambtenaar2.0 sprake van kritische discussies en zelfreflectie? 
Vooralsnog zijn het vooral Innovators en Early Adopters die de Web 2.0 ideologie aan 
elkaar doorgeven. Het gebruik van social media lijkt vooral een doel op zich. Concrete 
voorbeelden van toepassingen van social media binnen de overheid  (= Web 2.0 als 
middel, niet als doel) worden nog niet of nauwelijks genoemd. De wijze waarop het 
netwerk wordt georganiseerd, is belangrijker dan het gebruik van social media an sich.  
 

                                               

43 Daar kan tegen worden ingebracht dat netwerken niet voor elke functie binnen de gemeente even 
relevant is. Dat neemt niet weg dat er nauwelijks functies zijn waar social media geen rol zouden 
kunnen spelen. Een van de respondenten wees er met een voorbeeld op dat er hier sprake kan zijn 
van een vicieuze cirkel. In het concrete geval ging het om een medewerker die de meerwaarde van 
social media totaal niet inzag maar die dan ook nagenoeg onzichtbaar was binnen de organisatie. 
Het argument is dat het netwerk van de medewerker beperkt is omdat hij geen gebruikmaakt van 
social media. Dat zou inderdaad zo kunnen zijn maar het is wel een gevaarlijk argument.  

44 De grote meerwaarde van de externe wiki’s handhaving 2.0 en tekst&toelichting is dat het context 
uit de praktijk aan steriele wetsartikelen koppelt. Inspecteurs hebben dus ter plaatse altijd de meest 
actuele en meest praktische informatie bij de hand. Met behulp van de formuliergenerator kan de 
gebruiker bovendien automatisch beschikkingen genereren die duidelijke uitleg geven aan diegene 
die gecontroleerd wordt. Er komt steeds meer feedback uit de praktijk en daardoor neemt de 
kwaliteit van de informatie alleen maar toe. 
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In dat opzicht is de kentering binnen Ambtenaar2.0 van netwerksite naar kennisdelingsite 
tekenend. Met de introductie van Pleio wordt de site, net als in de case Amsterdam, 
thematisch georganiseerd en verschuift het accent van communiceren en netwerken naar 
kennisdelen en het uitwisselen van documenten.45 Dat neemt niet weg dat de specifieke 
kenmerken van Web 2.0 technologieën weldegelijk invloed hebben op de uiteindelijke 
kwaliteit van de informatie die wordt uitgewisseld.  

Zoals eerder gezegd komt het hierbij aan op de details. Het belangrijkste verschil tussen 
Yammer en Twitter is bijvoorbeeld dat Yammer gebruikmaakt van gesloten netwerken.46 
Niet iedereen kan dus zomaar meepraten. De controle over de inhoud is daardoor veel 
groter. Verder worden de reacties bij Yammer, net als de aloude bulletin boards en 
traditionele online fora, in een boomdiagram georganiseerd (‘threads’). Dat is veel 
inzichtelijker dan de dynamische structuur van Twitter, die louter op tijd is gebaseerd 
(‘time line’). Hierdoor is Yammer in theorie geschikter voor kennisdelen dan Twitter. In de 
praktijk blijkt ook dat er bij Yammer veel meer vragen worden gesteld dan bij Twitter. 
Daar is meestal sprake van zenden. Ook hier blijft gelden dat de kwaliteit van het 
onderliggende sociale netwerk uiteindelijk de kwaliteit van de informatie bepaalt.  

Er bestaat tussen de respondenten bijvoorbeeld onenigheid over de mogelijkheid om 
Yammer overheidsbreed in te zetten. Volgens een respondent zou het een logische 
ontwikkeling zijn als op niet al te lange termijn alle ambtenaren op één landelijk Yammer-
netwerk zouden zijn aangesloten. Volgens een andere respondent is kennisdeling op een 
dergelijke grote schaal niet (meer) effectief – Yammer werkt vooral goed in kleinere, 
thematische netwerken zoals bij Syntens, de communicatieafdeling van de gemeente 
Leiden of het netwerk van P&O-functionarissen van Veghel en buurtgemeenten. 

Op hun beurt onderscheiden zowel Yammer als Twitter zich van traditionele chatapplicaties 
zoals MSN doordat de applicaties ook offline kunnen worden gebruikt. Men hoeft dus niet 
altijd online te zijn om te kunnen reageren. Yammer heeft bijvoorbeeld een e-mailfunctie 
die dagelijks of wekelijks een update stuurt van de berichten die binnen het netwerk zijn 
uitgewisseld. Dit is een functie waarvan in de praktijk heel veel gebruik wordt gemaakt, 
met name door de grote groep van gebruikers die verder nauwelijks actief is.47 Zo blijven 
de passieve gebruikers op een laagdrempelige manier aan het netwerk verbonden en 
kunnen ze op termijn de stap tot meer actief gebruik maken. 

 

 

 

 

                                               

45 Zie https://www.pleio.nl/pg/blog/read/8196/een-blik-in-de-toekomst-van-pleio  
46 Toegang tot het Yammer-netwerk van de gemeente Leiden is bijvoorbeeld alleen maar mogelijk 

voor mensen die een @leiden.nl emailadres hebben. 
47 Volgens de 90-9-1 vuistregel is 1% van een online community heel actief (creëert content), is 9% 

redelijk actief (past de content aan) en is de resterende 90% alleen passief gebruiker (leest alleen 
content), zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/90-9-1_rule  
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3 Conclusies 
De verdere groei van het gebruik van Web 2.0 lijkt onontkoombaar. Op het moment dat dit 
rapport wordt geschreven, vallen de autoritaire regimes in Tunesië en Egypte mede dankzij 
het wijdverspreide gebruik van Facebook en Twitter. 48  Het aantal smart phones in 
Nederland is de afgelopen twee jaar explosief gestegen.49 Volgens TNO begint ook in de 
publieke sector het besef te groeien dat het om een onomkeerbare trend gaat met 
mogelijk ontwrichtende impact. Eén van de respondenten maakte het interessante punt 
dat de tegenbeweging die op dit moment ontstaat vanuit de gevestigde orde (zie §2.2 II 
Cultuur|Controle versus vrijheid) juist bewijst dat Web 2.0 géén hype is maar een 
structurele verandering.50 Volgens dezelfde respondent kunnen traditionele bureaucrati-
sche organisaties maar beter accepteren dat deze veranderingen plaatsvinden en er 
gebruik van maken in plaats van zich ertegen te verzetten. 

Het beeld dat hier wordt geschetst, is sterk gebaseerd op technologisch determinisme. Het 
is inderdaad zeer wel mogelijk dat het werken binnen de overheid en binnen gemeenten 
over tien jaar radicaal is veranderd – net zoals de reisbranche radicaal is veranderd door 
de opkomst van het internet. De adoptie gaat echter niet vanzelf en voltrekt zich altijd 
binnen een bestaande sociale context. Het is weldegelijk mogelijk dat de tegenbeweging 
aan het langste eind zal trekken en het gebruik van Web 2.0 binnen de overheid 
langzamerhand een stille dood sterft. Een realistischer scenario is echter dat het gebruik 
uiteindelijk wel doorgang zal vinden, maar dat de Web 2.0 technologie gaandeweg het 
bredere adoptieproces fundamenteel van vorm zal veranderen waardoor het revolutionaire 
karakter verwatert. 

                                               

48 Zie bijvoorbeeld http://nyti.ms/g8KIpc. Overigens moet ook hier de specifieke bijdrage van web 2.0 
niet worden overdreven. Het internet (1.0) heeft ook al een belangrijke rol gespeeld bij de val van 
Soeharto in 1998 – dus ver voor de komst van web 2.0. Centraal stond de mailing list Indonesia-L, 
die vanuit de VS werd gehost en waarop voortdurend ongecensureerd nieuws over de wantoestan-
den van het regime werd gepubliceerd. Dit ondersteunt het punt van Berners-Lee dat het internet 
vanaf het begin ‘web 2.0’ was (zie §1.2 | ”A piece of jargon”). Aalberts gaat (wederom) nog verder 
door te stellen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat mensen door social media meer 
gemobiliseerd zouden raken dan zonder social media. Zie verder 
http://www.republic.nl/blog/2011/05/Mobilisatie-via-Facebook--Niet-echt.htm (en ook de reacties op 
het stuk onderaan). 

49 Van 416.000 in 2008 tot bijna 900.000 in 2009 tot 1,4 miljoen in 2010 (bron: Gfk Retail and 
Technology). 

50 Voor een vergelijkbare argumentatie, zie R.A. te Velde (2011). Measuring the Impact of ICT on 
Public Sector Performance. In: R. Weiss (Ed.) ICT and Performance: Towards Comprehensive 
Measurement and Analysis. New York: Conference Board (Ch.5). 
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De diffusie van Web 2.0 in de publieke sector bevindt zich momenteel in een cruciale fase. 
Het contrast tussen de hooggespannen verwachtingen rond Web 2.0 en de zeer geringe 
feitelijke doorwerking op dit moment is groot. Web 2.0 heeft zich voor de kleine groep van 
Innovators en Early Adopters allang bewezen maar deze revolutionaire voorhoede vindt 
alles cool zolang het maar nieuw is. Ze ontlenen hun status en inkomen ook grotendeels 
aan de hipheid van Web 2.0. De crux is om de grote groep van de Early Majority te 
overtuigen van nut en noodzaak van Web 2.0. Anders dan voor de Innovators en de Early 
Adopters is Web 2.0 voor hen echter geen doel op zich maar een middel. Dit vraagt om 
een nuchtere beoordeling van de feitelijke meerwaarde van het gebruik van social media in 
het dagelijkse werk. Web 2.0 moet hen op korte termijn helpen om hun werk makkelijker 
of beter uit te kunnen voeren. 

De aanwezigheid van experimenteerruimtes is in deze overgangsfase van cruciaal belang. 
De belangrijkste conclusie uit §2.2 IV is dat medewerkers eerst zelf met Web 2.0 
applicaties moeten kunnen spelen voordat ze meerwaarde ervan inzien. In de optiek van 
Eccles en Nohria: eerst doen dan achteraf goedpraten.51 Alleen wanneer Web 2.0 directe 
toegevoegde waarde voor de medewerkers heeft, zullen zij de technologie blijvend gaan 
gebruiken. Pas dan zullen sluipenderwijs de radicale innovaties materialiseren die 
weldegelijk in de meeste Web 2.0 toepassingen zitten ingebakken. We doelen hier met 
name op nieuwe platformen die kunnen ontstaan op basis van bijvoorbeeld Facebook, 
Yammer en MS Communicator. Als een gevolg daarvan zullen uiteindelijk de structurele 
veranderingen optreden die in de huidige retoriek worden genoemd, zoals de overgang van 
hiërarchische structuren naar netwerken en het centraal stellen van de professionaliteit en 
creativiteit van medewerkers.  

De Early Majority zal niet zelf gaan experimenteren met social media. Die impuls zal van 
buiten moeten komen. De Innovators en Early Adopters zullen door hun eigen handelen 
aan moeten tonen dat al het netwerken en kennisdelen ook daadwerkelijk een feitelijke 
meerwaarde heeft voor de organisatie. De lakmoesproef zal daarbij zijn of het leger van 
zelfbenoemde Web 2.0 guru’s en “zzp’ers in overheidsdienst” hun eigen broek op kunnen 
houden nu de grootste hype voorbij is en de verwachtingen ten aanzien van de technologie 
realistischer worden en de onvermijdelijke terugslag dreigt.52 

                                               

51 “[…] Daden zijn retorische constructies die door acties zijn gecreëerd en die ieder voortdurend 
herinterpreteert.” (op.cit., p.70). 

52 Zo zijn we weer terug bij de inleiding, zie §1.1, p. 5. 
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