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Inleiding  
Het gebruik van sociale media heeft wereldwijd een grote vlucht genomen. Bijvoorbeeld Hyves heeft 
op dit moment alleen al in Nederland 8 mln. leden en LinkedIn en Facebook beiden ongeveer 2 mln. 
Vanuit verschillende invalshoeken hebben deze sociale media raakvlakken met de gemeente 
Heemstede.  
 
Ten eerste zijn wij gestart met de inzet van Twitter, LinkedIn, YouTube en Flickr voor het geven van 
voorlichting over de activiteiten van de gemeente. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden voor 
burgerparticipatie en samenwerking met burgers via deze media. En we gebruiken Yammer ter 
ondersteuning van onze interne communicatie. Ten tweede gebruiken steeds meer 
gemeentebestuurders (collegeleden, gemeenteraadsleden) sociale media zoals weblogs en Twitter 
om hun mening over onderwerpen te geven en de dialoog met burgers aan te gaan. En ten derde 
wordt er een grote stroom berichten ‘gepost’ door de gebruikers van sociale media waarin de 
gemeente Heemstede mogelijk onderwerp van gesprek is. Dit kunnen berichten zijn die geplaatst zijn 
door burgers, maar ook veel medewerkers nemen actief deel binnen sociale netwerken. 
 
Deze notitie richt zich vooral op deze laatste mogelijkheid. Sociale media hebben de beheersbaarheid 
van communicatie voor organisaties sterk veranderd. Burgers en medewerkers kunnen bijvoorbeeld 
alles zeggen over de gemeente op sociale media websites. Dit kan zorgen voor positieve publiciteit, 
maar ook voor negatieve publiciteit, ook als dat niet terecht is. Het is dus belangrijk om goed te volgen 
wat er over de gemeente gezegd wordt. Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te doen en inzicht 
te krijgen in de mogelijkheden die sociale media bieden. We moedigen daarom iedereen aan de 
verschillende toepassingen te verkennen en deel te nemen binnen netwerken. Maar we benadrukken 
wel dit correct en verstandig te doen. Daarom is in deze notitie een aantal richtlijnen opgenomen over 
hoe om te gaan met sociale media. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan worden 
deze richtlijnen indien relevant regelmatig aangepast op de actuele situatie.  

Kenmerken sociale media 
Sociale media is een verzamelnaam voor alle toepassingen op internet waarmee het mogelijk is met 
elkaar te communiceren en informatie te delen. Dit soort internettoepassingen noemt men ook wel 
web 2.0. In de eerste fase van internet (web 1.0) bepaalde de eigenaar van een website de inhoud. 
Web 2.0 en sociale media kenmerken zich doordat juist de gebruikers de inhoud bepalen. Grote 
groepen mensen komen er samen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. 
Hierdoor kan informatie razendsnel verspreid worden. De informatie is meestal erg actueel omdat er 
altijd wel iemand als eerste bij een gebeurtenis aanwezig is (zoals bij het vliegtuigongeluk met een 
toestel van Turkish Airlines op de Polderbaan). Naast discussie en nieuwsverspreiding worden sociale 
media ook ingezet voor kennisontwikkeling door gebruik te maken van de kennis van een grote groep 
niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden e.d.) voor 
bijvoorbeeld innovatie, beleidsvorming en onderzoek (the wisdom of the crowd).  
 
In de bijlage tref je een overzicht van verschillende sociale media met een korte uitleg.  
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Richtlijnen voor ambtenaren 
 
1. Je bent zelf verantwoordelijk 
Alles wat je plaatst en het imago van de gemeente Heemstede schaadt, is uiteindelijk je eigen 
verantwoordelijkheid. Ga af op je beoordelingsvermogen en eigen logica en wanneer je twijfelt, 
PLAATS DAN GEEN BERICHT. Wanneer je twijfelt over de wijze waarop je moet antwoorden laat je 
dan adviseren door de afdeling Communicatie. 
 
2. Signaleer complimenten en kritiek 
Ook wanneer je geen officiële voorlichter bent van de gemeente, ben je een belangrijke schakel 
binnen het monitoren van sociale media. Indien je negatieve of positieve berichten over de gemeente 
signaleert, stuur deze dan naar de afdeling Communicatie. Laat onderwerpen van negatieve aard over 
aan de communicatieadviseurs en vermijd de verleiding om zelf impulsief te reageren. 
 
3. Wel / niet reageren op berichten 
Of we wel of niet reageren op berichten verschilt van geval tot geval. Stelregel is om in principe niet te 
reageren op kritische commentaren. Want iedereen heeft het recht op zijn/haar mening en we willen 
niet in welles nietes discussies verzeild raken. Echter, als blijkt dat er sprake is van een duidelijke, 
onjuiste weergave van feiten of dat het college of werknemers van de gemeente op kwetsende wijze 
bejegend worden, zullen we overwegen een reactie te plaatsen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat 
er vragen gesteld worden over het beleid van de gemeente. Een antwoord van een ambtenaar heeft 
dan veel toegevoegde waarde. 
 
4. Woordvoering: dezelfde regels gelden 
Voor sociale media gelden dezelfde regels op het gebied van woordvoering als voor het reageren op 
berichten in de traditionele media (krant, RTV e.d). Stem altijd met de afdeling Communicatie af of er 
gereageerd moet worden en zo ja, wie dit doet. Als je zelf reageert, maak dan altijd je rol duidelijk als 
vertegenwoordiger van de gemeente. Het is niet acceptabel om een schuilnaam te gebruiken of op 
andere wijze mensen te misleiden. Als ambtenaar ben je accuraat, eerlijk, transparant en 
betrouwbaar. Geef nooit persoonlijke gegevens vrij zoals je huisadres en privé-telefoonnummers. 
 
5. Blijf alert bij het mixen van je persoonlijke leven met je zakelijke activiteiten.  
Online lopen werk en je persoonlijke leven gemakkelijk door elkaar. De gemeente respecteert 
uiteraard de vrijheid van meningsuiting van al haar werknemers, maar herinnert je eraan dat je een 
vertegenwoordiger van de gemeente bent. Wees je ervan bewust dat het publiekelijk stelling nemen in 
tegenstelling kan zijn met de belangen van de gemeente en dat dit een conflict kan veroorzaken. 
Houd hiermee rekening indien je informatie online publiceert die niet alleen gezien kan worden door 
vrienden en familie. Realiseer je dat dit soort informatie makkelijk kan worden doorgestuurd. 
 
6. Geef NOOIT vertrouwelijke informatie van de gemeente 
 
7. Leg vast wat je doet 
Omdat online conversaties vaak plotseling plaatsvinden en vluchtig zijn is het belangrijk vast te leggen 
wanneer je de gemeente vertegenwoordigd. Onthoud hierbij dat online verklaringen dezelfde 
juridische standaarden dienen te bevatten als traditionele media. Leg alles vast wanneer het een 
online dialoog over de gemeente betreft (bijvoorbeeld door het bericht ook in ons DMS Verseon op te 
nemen) en mail een kopie naar de afdeling Communicatie. 
 
8. Realiseer je dat het internet blijvend is 
Online bijdragen blijven altijd vindbaar, dus ook persoonlijke informatie, en deze kunnen door andere 
media worden overgenomen. Wanneer je reactie inclusief haar context niet kan worden weergegeven 
binnen het aantal te gebruiken karakters (zoals 140 bij Twitter), maak dan een link naar een online 
ruimte (zoals onze corporate website) waar de boodschap volledig en accuraat kan worden uitgedrukt. 
 
9. Overig 
- Vermijd ironie (stijlmiddel werkt niet) 
- Doe geen loze beloften 
- Reageer snel, want de mening wordt bepaald na de eerste vijf reacties.  
- Heb je een fout gemaakt, kom er dan voor uit. Wees eerlijk en snel met de correctie van je fout. 
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Richtlijnen voor college B&W 
 
Collegeleden (en gemeenteraadsleden1) gebruiken steeds vaker sociale media zoals weblogs en 
Twitter om hun mening over onderwerpen te geven en de dialoog met burgers aan te gaan.  
Net als voor ambtenaren geldt dat het gebruik van sociale media correct en verstandig gedaan moet 
worden. In principe gelden dezelfde richtlijnen als voor ambtenaren van de gemeente Heemstede. 
 
Bestuurder of politicus? 
Collegeleden schakelen regelmatig tussen twee verschillende rollen: de rol van bestuurder en de rol 
van politicus. Publiek en media kunnen vaak moeilijk onderscheid maken tussen deze rollen en op het 
podium van zijn politieke partij krijgt een politicus veelvuldig te maken met zaken waar hij als 
bewindspersoon voor verantwoordelijk is. Het is belangrijk om bewust te zijn van de rol waar vanuit 
gehandeld wordt bij het plaatsen van of reageren op berichten binnen sociale media.  
Naast gemeenteweblogs worden vaak ook de weblogs van politieke partijen gebruikt door 
collegeleden. Voor de lezers moet duidelijk zijn vanuit welke rol (bestuurder/politicus) deze blogs 
geplaatst worden. Dit betekent dus dat bij politiek gekleurde blogs, duidelijk vermeld moet worden dat 
deze als politicus (en dus niet als lokaal bestuurder) geschreven zijn. 
 
Woordvoering 
Net als bij traditionele media geldt dat het college de woordvoerder is bij het reageren op berichten in 
de pers. In de praktijk zal echter voor gedetailleerde, feitelijke informatie een beroep gedaan worden 
op de ambtelijke organisatie. Afspraak is dat de communicatieadviseurs of het management deze 
informatie verstrekt, of anders toestemming geven aan een medewerker om de informatie te 
verstrekken. Bij twijfel wordt altijd ruggespraak gehouden met de verantwoordelijke portefeuillehouder. 
De afdeling communicatie coördineert de woordvoering via (sociale) media. 
 
 

                                                   
1 Het gebruik van sociale media door raadsleden is de eigen verantwoordelijkheid en valt buiten het bereik van deze notitie.  
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Bijlage 1. Overzicht van sociale media 
 
Het onderstaande overzicht is niet uitputtend, maar geeft een beeld van veel gebruikte sociale media. 
 
1. Twitter (en Yammer) 
Twitter is een internetdienst waarbij gebruikers korte berichtjes publiceren via een microweblog op een 
pc of gsm. De basisvraag van de dienst is "Wat gebeurt er?". Iedere twitteraar kan op elk moment van 
de dag in maximaal 140 tekens vertellen waar hij/zij mee bezig is, wat hij/zij van plan is of wat 
hem/haar bezighoudt.  
Yammer is de interne bedrijfsversie van Twitter die binnen de gemeente Heemstede gebruikt wordt. 
Met behulp van korte berichtjes kan je op een makkelijke manier met collega's delen waar je mee 
bezig bent in je werk. Maar je kunt ook op elkaar reageren, vragen stellen, documenten bijvoegen etc. 
 
2. Hyves 
Hyves is de grootste Nederlandse sociale netwerksite met voornamelijk Nederlandse bezoekers en 
leden, vergelijkbaar met de Amerikaanse sites MySpace en Facebook. In mei 2010 had Hyves meer 
dan 10 miljoen accounts, een stijging van ruim twee miljoen leden ten opzichte van anderhalf jaar 
ervoor. Leden van Hyves hebben een eigen profielpagina aangemaakt met allerlei informatie over wat 
hen bezig houdt. Het sociale netwerk heeft daarnaast ook andere diensten zoals een 
marktplaatsfunctie, spelletjes, een betaalsysteem en een optie om met oude klasgenoten in contact te 
komen. 
 
3. LinkedIn  
LinkedIn is een sociaal netwerk dat gericht is op professionals. In april 2010 zijn er wereldwijd 
ongeveer 65 miljoen geregistreerden. Nederland is met meer dan 2 miljoen deelnemers 
verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd. Het belangrijkste doel van de website is geregistreerden te 
laten profiteren van elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met anderen die 
je vertrouwt. Een netwerk is opgebouwd uit je directe contacten, de relaties van je contacten, 
enzovoort. Al deze personen kunnen behalve direct haar of zijn netwerk ook uitbreiden via een 
introductie door een in het eerste- of tweedelijnsnetwerk aanwezige contactpersoon. Het netwerk kan 
gebruikt worden voor het vinden van een baan, andere personen of zakelijke kansen, via 
aanbevelingen vanuit je netwerk. Werkgevers kunnen vacatures plaatsen en kandidaten zoeken.  
 
4. Facebook 
Facebook is een sociaalnetwerksite voor onder andere scholieren, studenten en werknemers. Het 
wordt wereldwijd gebruikt en is zeer populair onder studenten. Sinds mei 2008 bestaat er een 
Nederlandstalige versie. Sinds april 2010 zit Facebook al op 500 miljoen gebruikers. In eerste instantie 
konden alleen studenten van Harvard lid worden. Later werd dit uitgebreid tot studenten van alle 
universiteiten. In september 2006 zette Facebook de site helemaal open, waardoor iedereen zich kon 
registreren. 
 
5. YouTube 
YouTube is een website voor het kosteloos uploaden, bekijken en delen van videofilmpjes door 
gebruikers. Het motto van deze website is YouTube, Broadcast Yourself. Volgens de site zouden er 
meer dan 100 miljoen filmpjes per dag bekeken worden. Het meest bekeken filmpje is in totaal al meer 
dan 160 miljoen keer bekeken. Veel beginnende artiesten hebben hun groeiende populariteit te 
danken aan hun video's op YouTube.  
 
6. Flickr 
Flickr is een website voor het delen van foto's. Bij het uploaden van foto's kan er ook worden 
opgegeven onder welke voorwaarden (licentie) anderen de foto mogen gebruiken. Ook kunnen foto's 
in een privégedeelte worden geplaatst, dat alleen te bekijken is door gebruikers die daarvoor 
toestemming van de uploader hebben. Het uploaden kan ook via e-mail of een mobiele telefoon. 
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7. NUjij 
NU.nl is een Nederlandse nieuwswebsite waarop zich aangekochte nieuwsberichten van persbureaus 
ANP en Novum bevinden. Daarnaast worden ook eigen redactionele artikelen geplaatst. Het is al jaren 
de grootste Nederlandse nieuwswebsite, waarop lezers ook zelf kunnen reageren op nieuwsberichten 
(NUjij voor lezersfoto's en lezerscommentaren).  
 
8. Weblogs 
Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig – soms meermalen per dag – 
nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische 
volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. De auteur, ook wel blogger 
genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van 
zijn weblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om foto's (een fotoblog), video (vlog) of 
audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om – al dan niet 
anoniem – reacties onder de berichten te plaatsen of een reactie achter te laten. 
 
9. Wikipedia 
Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida gevestigde organisatie zonder 
winstoogmerk. Het doel van Wikipedia is om in elke taal een vrije (gratis) internetencyclopedie te 
creëren. De artikelen worden onder andere geacht een neutraal standpunt in te nemen. Wikipedia is in 
principe door iedereen die te goeder trouw is te bewerken. Dat is ook een van de redenen dat 
Wikipedia geen garantie voor de juistheid en evenwichtige kwaliteit van de informatie kan geven.  
De Nederlandstalige versie is te vinden op nl.wikipedia.org en bevat meer dan 600.000 artikelen (ook 
over Heemstede). 
 
10. Nieuwsbronnen (kranten e.d.) 
Een groot aantal traditionele media hebben een online versie op het internet. Net als bij NU.nl kunnen 
lezers reageren op gepubliceerde nieuwsartikelen. Onder andere het Haarlems Dagblad en de 
Heemsteedse courant hebben een internetversie waarop regelmatig artikelen over Heemstede (en 
reacties van lezers) gepubliceerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
� Help, medewerkers gebruiken social media!’’ van Eva Offermans in opdracht van Hill & Knowlton, 

afstudeerrapport Hogeschool Utrecht, Juni 2009. 
� Handreiking Ambtenaar 2.0. 
� The Coca Cola Company Online Social Media Principles. 
� Wikipedia. 
� Communicatienota gemeente Heemstede. 
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