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Samenvatting 
 
De gemeente Dalfsen heeft een vraagstuk over social media. Op dit moment maakt zij gebruik van 
vier social media kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Hierop wordt informatie geplaatst 
over een zeer breed scala aan onderwerpen. Echter is er geen inzicht of de inwoners van de 
gemeente hier daadwerkelijk behoefte aan hebben. Aan de hand van dit onderzoek is gekeken hoe de 
gemeente dit kan verbeteren. De doelstelling voor dit onderzoek is omgezet in een vraag. Dit is de 
centrale onderzoeksvraag en die luidt als volgt: 
 

 
 
Om een antwoord op deze vraag te formuleren is er gebruikt gemaakt van zowel interne- en externe 
deskresearch als fieldresearch. De fieldresearch is opgedeeld in kwalitatief als kwantitatief onderzoek. 
Het kwalitatieve onderzoek is uitgewerkt in de vorm van een gepersonaliseerd interview met andere 
gemeenten. Hiervoor is van te voren een vragenlijst opgesteld die per gemeente gepersonaliseerd is 
op hun huidige gebruik van social media. Het kwantitatieve onderzoek is uitgewerkt in de vorm van 
een enquête. 
 
Jaarlijks doet onderzoeksbureau Newcom onderzoek naar het social media gebruik in Nederland. Het 
onderzoek van 2016 wijst uit dat Whatsapp het grootste social media kanaal is, met 7 miljoen 
dagelijkse gebruikers. Facebook volgt met 6,8 miljoen dagelijkse gebruikers. Hierna volgen op 
volgorde van het totaal aantal gebruikers YouTube, LinkedIn, Google+ en Twitter. De gemeente 
Dalfsen is momenteel aanwezig op vier van de zes meest gebruikte social media kanalen. Daarnaast 
blijkt uit de enquête dat de inwoners van gemeente Dalfsen veel aanwezig zijn op zowel Whatsapp als 
Facebook. Wel moet er een kanttekening worden gemaakt dat het aantal van 161 respondenten te 
laag is om hier concluderende uitspraken over te mogen doen. Daarvoor zijn 379 respondenten nodig. 
Door het onderzoek van Newcom te vergelijken met de resultaten van de enquête, is te concluderen 
dat de gemeente op de juiste kanalen zit. Hiermee bereiken zij de inwoners, waardoor deze kanalen 
volgens de gemeente geschikt zijn. Echter is Whatsapp een kanaal die in de toekomst nog in gebruik 
kan worden genomen, nadat is onderzocht waarvoor inwoners Whatsapp het liefst inzetten. Samen 
met Twitter is dit kanaal een handig format voor een stap richting webcare. 
 
De respondenten van de enquête waren tevreden over de gemeentelijke berichtgeving op social 
media, met een cijfer tussen de zes en zeven. Maar social media zijn een constant bewegend medium 
waardoor de berichtgeving zich steeds aanpast. En verschillende berichten op verschillende kanalen 
scoren beter. Voor Facebook geldt dat teksten eerder voldoende waren om de doelgroep te bereiken. 
Tegenwoordig niet meer. Maar berichten met afbeeldingen leiden tot 230% meer actie, zoals liken en 
delen. Voor de toekomst van Facebook voorspelt oprichter Mark Zuckerberg dat in 2019 de meeste 
content op Facebook uit video bestaat. Voor Twitter geldt dat korte berichten het best werken. Een link 
plaatsen naar een uitgebreider artikel zorgt voor meer conversie naar de website. LinkedIn is het 
meest zakelijke social media kanaal. Daarom is zakelijke berichtgeving hierop belangrijk, zoals 
vacatures. YouTube is uitermate geschikt voor video. Uit de enquête komt naar voren dat de 
respondenten graag een kijkje achter de schermen zien via dit kanaal naast de informatieve video’s. 
Echter zijn video’s maken een arbeidsintensief proces, waardoor goed gekeken moet worden of dit 
voor de gemeente Dalfsen een mogelijkheid is. Indien dit wel gebeurd, is het verstandig deze video’s 
ook op Facebook te plaatsen. 
 
Om inwoners van de gemeente Dalfsen goed te bereiken zijn de huidige kanalen voldoende, met 
uitzondering van Whatsapp. Maar op welk tijdstip en met welke schrijfstijl zorgt de gemeente voor 
meer interactie? Ondanks het niet behaalde aantal respondenten voor een betrouwbaar onderzoek, 
mag worden aangenomen dat het antwoord wel representatief is voor de inwoners van de gemeente 
Dalfsen. Dit komt doordat het antwoord opmerkelijk vaker is gekozen ten opzichte van de andere 
keuzemogelijkheden. Door inwoners persoonlijk aan te spreken krijgen mensen een beter gevoel bij 
een organisatie. Doordat er ‘echte’ mensen reageren, zijn gebruikers eerder geneigd de dialoog aan 
te gaan. Door de persoonlijke aanspraak te combineren met een zakelijke schrijfstijl krijgen lezers 
vertrouwen in de autoriteit en betrouwbaarheid van de gemeente. 
 
  

Hoe zet de gemeente Dalfsen social media het meest effectief in om inwoners te bereiken en beter 
met hen te communiceren? 
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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het onderzoek dat is uitgevoerd voor de opleiding Human Information Design & Strategy op 
het Saxion University of Applied Sciences, voortaan Saxion genoemd. Dit onderzoek is uitgevoerd 
namens de gemeente Dalfsen naar aanleiding van een vraagstuk over social media. Op het moment 
maakt de gemeente gebruik van vier social media kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. 
Hierop wordt een berichtvoering gehanteerd zonder inzicht of inwoners behoefte hebben aan de 
geplaatste informatie. 
 
Aan de hand van een onderzoek moet gekeken worden hoe de gemeente social media kan inzetten 
om effectiever te communiceren met de inwoners. Het onderzoek richt zich met behulp van desk- en 
fieldresearch op vergelijkbare onderzoeken en de wensen van de inwoners van de gemeente Dalfsen. 
Uiteindelijk mondt dit uit in een adviesrapport. In dit advies staat omschreven wat de gemeente het 
best kan doen wat betreft de inzet van social media, onderbouwd door de conclusies van het 
onderzoek. Uit dit advies is een social media beleid op te stellen. 
 
De doelstelling voor dit onderzoek is omgezet in een vraag. Dit is de centrale onderzoeksvraag, die 
voor dit onderzoek als volgt luidt: 
 

Hoe zet de gemeente Dalfsen social media het meest effectief in om inwoners te bereiken en beter 
met hen te communiceren? 
 

Leeswijzer 
In dit onderzoeksrapport is in het volgende hoofdstuk de huidige situatie te vinden. Dit is een oriëntatie 
naar de gemeente Dalfsen. Er is gekeken naar de omgeving en de organisatie. Er wordt benoemd 
waarom dit onderzoek nodig is. 
Hierna, in hoofdstuk 3, volgt het theoretisch kader. Dit bevat de afbakening van de in het onderzoek 
voorkomende begrippen en definities. 
In hoofdstuk 4 Onderzoeksontwerp wordt de opbouw van het onderzoek besproken. De doelstelling 
wordt net als de probleemstelling behandeld. Daarnaast is er de verantwoording te lezen de gemaakte 
keuzes voor dit onderzoek. 
Tot slot is er aanvullende informatie voor het onderzoeksrapport opgenomen in een drietal bijlages. 
Deze zijn te vinden vanaf pagina 30.  
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2 Huidige situatie 
 
In dit hoofdstuk staat de organisatie beschreven waarvoor dit onderzoek is uitgevoerd. Zo wordt er 
onder meer gekeken naar de visie van de organisatie, cijfers en feiten van hen en de aanleiding van 
dit onderzoek. 
 

2.1 Omgeving 
De gemeente Dalfsen ligt centraal in Overijssel. Het is een groene gemeente en zodoende een 
toeristische trekpleister door de natuur van het Vechtdal. Het is een non-profit organisatie doordat het 
een overheidsorgaan is, wat inhoud dat alle inkomsten daadwerkelijk uitgegeven dienen te worden. 
 
Om de organisatie te analyseren is gebruik gemaakt van het 7s-model van McKinsey (McKinsey, sd). 
Hieruit blijkt dat de gemeente Dalfsen zichzelf omschrijft als een gemeente met sociale samenhang, 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Ze durven bovendien haar bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties actief te betrekken bij beleid en uitvoering. Om dit in één zin te 
omschrijven hebben ze een centrale missie opgesteld (Gemeente Dalfsen, 2009): 
 

Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene 
signatuur. 
 
Binnen de organisatie is intranet aanwezig voor interne communicatie. Het intranet bevat informatie 
die medewerkers nodig hebben voor hun dagelijkse werkzaamheden. De afdelingen vallen onder 
eenheden die worden aangestuurd door eenheidsmanagers. Deze vormen het managementteam 
(MT). Boven het MT staat het directieteam (DT). Bij de gemeente zijn met de reorganisatie op 1 
januari 2015 enkele managementlagen weggehaald, omdat er in het nieuwe beleid vanuit de 
medewerkers zelf meer persoonlijke leiderschap wordt verwacht. Daarvoor zijn er drie kernwaarden 
voor alle medewerkers opgesteld. Dit zijn resultaatgerichtheid, zien van kansen en mogelijkheden, en 
samenwerken aan het collectieve doel. 
 
Het in zijn geheel uitgewerkte 7s-model is te lezen in Bijlage I 7s-model.  
 

2.2 Bedrijfsschets 
De gemeente Dalfsen is een overheidsorganisatie. Als overheidsorgaan heeft de organisatie veel 
verantwoordelijkheden. Zo moeten de inwoners, 27.667 in totaal op 1 januari 2015, er terecht kunnen 
voor al hun vragen. Deze inwoners zijn verdeeld over de vijf dorpskernen en het buitengebied 
(Gemeente Dalfsen, 2015). De belangrijkste taken en bevoegdheden van de gemeente Dalfsen zijn: 

- burgerzaken; 
- openbare orde en veiligheid; 
- economische zaken; 
- sociale zaken en werkgelegenheid; 
- welzijn, maatschappelijk werk en volksgezondheid; 
- onderwijs; 
- ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 
- verkeer en vervoer; 
- milieu; 
- cultuur, sport en recreatie (Ramkema, 2009). 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de taken van de gemeente zeer divers zijn. 
Door de grote diversiteit is de gemeente opgedeeld in meerdere eenheden. Het onderzoek is in 
opdracht van het team Communicatie uitgevoerd. Dit team is, zoals de naam al voorschrijft, 
verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de gemeente Dalfsen. Zij werken onder 
andere aan beantwoording van persvragen en vragen van inwoners via social media. Voor het 
onderzoek is externe communicatie het focuspunt, omdat de opdracht in deze richting gekozen is 
(Hovestad, Sollicitatiegesprek, 2015). 
 
Als non-profit organisatie is de gemeente niet actief op de commerciële markt. De doelgroepen van de 
gemeente Dalfsen zijn haar inwoners en ondernemers. De hoofdactiviteit van de gemeente Dalfsen 
wordt door de Kamer van Koophandel omschreven als ‘openbaar bestuur op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)’ (Kamer van Koophandel, 
2009). 
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2.2.1 Factsheet 
Bedrijfsgegevens  

Naam Gemeente Dalfsen 

Handelsnaam Gemeente Dalfsen 

Soort organisatie Algemeen overheidsbestuur (SBI-8411) 

Producten/diensten Uitvoeren van landelijk, provinciaal en eigen 
beleid 

Branche Algemeen overheidsbestuur (SBI-8411) 

Kengetallen  

Aantal inwoners 27.677  (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2015) 

Aantal dorpskernen 5 (Gemeente Dalfsen, 2015) 

Begroting  2016: € 56.000.000,- (Gemeente Dalfsen, 2016) 

Aantal personeelsleden  Meer dan 200fte 

Aantal vestigingen 1 

Tabel 1: Factsheet gemeente Dalfsen 
 

2.3 Aanleiding 
Gemeente Dalfsen heeft een vraagstuk over social media. Op dit moment maakt zij gebruik van vier 
social media kanalen: Facebook, LinkedIn , Twitter en YouTube. Hierop wordt informatie geplaatst 
over een zeer breed scala aan onderwerpen. Echter is er geen inzicht of de bewoners van de 
gemeente hier daadwerkelijk behoefte aan hebben. De opdracht is vanuit de gemeente Dalfsen 
daarom als volgt uitgelegd: 
 

 
 
Aan de hand van een onderzoek moet gekeken worden hoe de gemeente social media kan inzetten 
om de doelen te bereiken. Het onderzoek richt zich aan de hand van desk- en fieldresearch op 
vergelijkbare onderzoeken en de wensen van de inwoners van de gemeente Dalfsen. Uiteindelijk 
mondt dit uit in een adviesrapport. In dit advies staat omschreven wat de gemeente het best kan doen 
wat betreft de inzet van social media, onderbouwd door de conclusies van het onderzoek.  

De gemeente Dalfsen is actief aanwezig op social media via zowel Facebook, LinkedIn, Twitter en 
YouTube. Maar de gemeente zit met een aantal vragen: 

- Worden inwoners via deze kanalen juist geïnformeerd? 
- Kan de gemeente nog meer kanalen inzetten om zo nog beter aan te sluiten bij de wensen 

en behoeften van inwoners? 
- Hoe kan social media ingezet worden om inwoners te betrekken bij de totstandkoming in 

beleid? 
Nu is social media een platform dat gebouwd is rondom interactie. Kan de gemeente dit naar haar 
hand zetten om haar eigen social media hierop in te stellen? Zo ja, wat moet er gedaan worden 
per kanaal en zijn de huidige kanalen hiervoor geschikt (Hovestad, E-mail n.a.v. sollicitatiegesprek, 
2016)? 
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3 Theoretisch kader  
 
Gedurende het onderzoek zijn er meerdere termen die herhaaldelijk gebruikt worden. In dit hoofdstuk 
worden deze uitgelegd en staat tegelijkertijd beschreven welke definities van deze begrippen worden 
gehanteerd. 
 

3.1 Social media 
De media zijn overal om ons heen. Kranten, televisie, internet, posters en meer. Met de komst van het 
internet is media alleen maar een breder begrip geworden. Het wereld wijdweb luidde echter in 1989 
een heel nieuw tijdperk in voor de media (The World Wide Web Foundation, sd). Traditionele media 
waaronder kranten werden passief, terwijl er ook actief de interactie met elkaar gemaakt kan worden. 
Op deze behoefte spelen social media in. Maar wat is social media? Dit begrip is in de ogen van velen 
verschillend, maar de definitie van David Kok zal worden gehanteerd voor dit onderzoek. Hij benoemd 
dat social media bestaat uit vijf punten: 

1. Social media zijn (nieuwe) vormen van media die voornamelijk online plaatsvinden. 
2. Er is sprake van interactie en dialoog tussen gebruikers onderling; communicatie is dus 

tweezijdig. 
3. Gebruikers zorgen zelf voor de inhoud, door een reactie te plaatsen, te stemmen of informatie 

met anderen te delen. Sociale controle op de spelregels vindt plaats door de community zelf. 
4. Social media zijn open in gebruik, dat wil zeggen dat iedereen die geïnteresseerd is,  kan 

participeren. 
5. Social media draaien veelal om ‘verbondenheid’; social media zorgen voor links naar andere 

sites, mensen en middelen (Kok, De resultaten van het onderzoek, 2011). 
 
Op het internet in het algemeen en zodoende ook op social media gaan ontwikkelingen razendsnel. 
Daarom bedacht Brian Solis in 2008 de Conversation Prism. In een cirkeldiagram is te vinden welke 
soorten social media kanalen er allemaal zijn. Sinds de eerste uitgave, te zien aan de linkerkant in 
Figuur 1, is hij al meerdere keren geüpdatet, waardoor de laatste Conversation Prism de vierde variant 
is, vandaar de naam Conversation Prism 4.0. Deze is te zien in Figuur 1, aan de rechterkant. 
De Conversation Prism 4.0 is ter verduidelijking voor gebruikers onderverdeeld in drie categorieën: 
luisteren, leren en aanpassen. In de buitenste ring staat waarvoor het kanaal gebouwd is. 

 
 Figuur 1: Evolutie van social media volgens The Conversation Prism (Solis & Jess3, The Conversation Prism, sd) 

3.1.1 Social media in Nederland 
Nu de definitie van social media bekend is, is het belangrijk om te weten in hoeverre deze vorm van 
media in Nederland actief zijn. Tegenwoordig worden social media in Nederland veel gebruikt en sinds 
de opkomst is het geïntegreerd in de maatschappij. Particulieren én bedrijven maken er volop gebruik 
van. Sinds het moment dat Facebook en Twitter massaal werden omarmd door Nederlanders rond 
2008 is social media niet meer weg te denken (Dehnavi, 2011) (Schäfer, Overheul, & Boeschoten, 
2012). Tegenwoordig is het een ongeschreven regel om als bedrijf aan social media deel te nemen. 
Maar zonder plan instappen kan negatieve gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om te weten op 
welk kanaal je te bereiken doelgroepen aanwezig zijn. Onderzoeksbureau Newcom Research & 
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Consultancy onderzoekt sinds 2010 het gebruik van social media door Nederlanders. Zij brengen een 
jaarlijks onderzoeksrapport uit welke voor het Nederlandse social media gebruik als leidend genomen 
wordt door experts. Daarom is deze ook voor dit onderzoek opgenomen. Gemeente Dalfsen wil 
namelijk ook haar doelgroep, de inwoners van de gemeente, bereiken via social media. Maar waar zijn 
zij online te vinden? Voor een basislijn worden de onderzoeksresultaten van Newcom aangenomen. 
Zij onderzoeken de kanalen Facebook, Foursquare, Google+, Instagram, LinkedIn, Pinterest, 
Snapchat, Tumblr, Twitter, WeChat, Whatsapp en YouTube. 
 
Naam Totaal aantal 

gebruikers 
(x 1.000.000) 

Dagelijks 
aantal 
gebruikers  
(x 1.000.000) 

Relatief grootste 
toename in 
leeftijdscategorie 

Relatief 
grootste 
toename 
in % 

Relatief grootste 
afname in 
leeftijdscategorie 

Relatief 
grootste 
afname 
in % 

Whatsapp 9,8  7,0 N.b. N.b. N.b. N.b. 
Facebook 9,6  6,8 80 jaar en ouder 52 15 t/m 19 jaar 12 
YouTube 7,2 1,3 80 jaar en ouder 14 65 t/m 79 jaar 3 
LinkedIn 4,2 0,3 40 t/m 64 jaar 9 N.v.t. N.v.t. 
Google+ 3,6 1,2 N.b. N.b. N.b. N.b. 
Twitter 2,6 0,9 80 jaar en ouder 45 15 t/m 19 jaar 48 
Tabel 2: Social media gebruik in Nederland (van der Veer, Sival, & van der Meer, 2016) 

 
In 2016 is Whatsapp voor het eerst opgenomen in het onderzoek en blijkt direct het meest gebruikte 
social media platform in Nederland. Facebook heeft een kleiner aantal gebruikers in totaal en per dag: 
9,6 miljoen en 6,8 miljoen. Deze twee kanalen worden meer gebruikt dan de resterende vier meest 
gebruikte kanalen: YouTube, LinkedIn, Google+ en Twitter. 
 
Naam Totaal aantal 

gebruikers 
(x 1.000.000) 

Dagelijks 
aantal 
gebruikers  
(x 1.000.000) 

Relatief grootste 
toename in 
leeftijdscategorie 

Relatief 
grootste 
toename 
in % 

Relatief grootste 
afname in 
leeftijdscategorie 

Relatief 
grootste 
afname 
in % 

Instagram 2,1 0,9 15 t/m 19 jaar 58 N.v.t. N.v.t. 
Pinterest 2,0  0,3 20 t/m 39 jaar 21 N.v.t. N.v.t. 
Snapchat 1,0 0,5 15 t/m 19 jaar 56 N.v.t. N.v.t. 
Tabel 3: Social media gebruik overige platformen in Nederland (van der Veer, Sival, & van der Meer, 2016) 

 
Drie opkomende social media zijn Instagram, Pinterest en Snapchat. Deze kanalen zijn vooral populair 
onder jongeren, met een grote toename onder de jongst gemeten leeftijdscategorie. Tevens zijn de 
kanalen nog aan het groeien sinds hun opkomst, waardoor er nog geen afname is bij één van de 
categorieën. 
 
In het onderzoek van Newcom worden ook de kanalen … bekeken. Echter zijn de gebruikersaantallen 
van dien aar dat deze voor dit onderzoek niet relevant zijn. 
 

3.2 Gemeente 
Gemeenten zijn een overheidsinstantie. Zij voeren het landelijk, provinciaal en eigen beleid uit 
(Rijksoverheid). Een uitgebreide analyse over de gemeente Dalfsen is te lezen in 2 Huidige situatie. 
 

3.3 Communiceren 
Communicatie definieert Wil Michels als het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap 
over te brengen naar één of meer ontvangers. Communicatie is een proces dat altijd aanwezig is. 
Zelfs zonder woorden te gebruiken kan er gecommuniceerd worden, of wel aan de hand van gebaren 
of lichaamstaal. 
Communicatie is in een model te plaatsen, het zogenaamde ZBMO-model. Hierbij staat de Z voor 
zender, B voor boodschap, M voor medium en O voor ontvanger. Het is een stapsgewijs proces en 
ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 2: ZBMO-model (Michels W. , Het begrip communicatie, 2010) 

 

Zender Boodschap Medium Ontvanger
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3.4 Inwoners 
De gemeente Dalfsen ligt in de provincie Overijssel en is onderdeel van het Vechtdal. De 27.677 
inwoners zijn verdeeld over vijf dorpskernen en het omliggende buitengebied (Gemeente Dalfsen, 
2015). De vijf dorpskernen zijn Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen. Naast 
deze dorpen is Ankum door de groei van Dalfsen merendeels een woonwijk geworden. 
 
Voor het onderzoek is het belangrijk om te weten wat de leeftijden van de inwoners zijn, omdat niet 
alle doelgroepen even effectief te bereiken zijn op dezelfde kanalen. In Tabel 4 staan de inwoners 
gecategoriseerd in leeftijdsgroepen.  
 

Leeftijd Aantal 

Jonger dan 10 jaar 3.079 

10 tot 20 jaar 3.777 

20 tot 30 jaar 2.849 

30 tot 40 jaar 2.661 

40 tot 50 jaar 4.070 

50 tot 60 jaar 4.185 

60 tot 70 jaar 3.474 

70 tot 80 jaar 2.320 

80 tot 90 jaar 1.104 

90 jaar of ouder 170 

Totaal 27.677 
Tabel 4: Inwoners gemeente Dalfsen naar leeftijdscategorieën (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015) 

 

3.5 Effectiviteit 
Wanneer iets effectief is, gebeurd er iets goeds. Echter is goed geen meetbaar begrip. Daarom zal 
effectiviteit gedurende dit onderzoek volgens de definitie van Van Dale worden gebruikt. Zij stellen dat 
effectiviteit datgene is waardoor het beoogde doel bereikt wordt (Van Dale). 
Effectiviteit draait dus om doelgerichtheid. Indien dit doel behaald is, is er effectief gehandeld. Echter 
is iets behalen soms niet goed genoeg, dan moet er ook efficiënt gewerkt worden. Efficiëntie is 
volgens de Van Dale “zó dat het de minste middelen, inspanning enz. kost; doelmatig” (Van Dale). 
Ook hier is het doel benoemd. Daaruit blijkt dat de termen effectiviteit en efficiënt met elkaar te maken 
hebben. De samenhang is duidelijk weergegeven in Figuur 3 door Digital Knowledge.  

 

 
Figuur 3: Kruistabel effectiviteit en efficiency (Knowledge, 2013) 

 
Uit de kruistabel blijkt dat enkel effectiviteit of efficiënt werken niet het optimale resultaat betekent. 
Door te werken met beide begrippen gebeuren de goede dingen ook op de beste manier.  
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4 Onderzoeksontwerp 
 
Om het vraagstuk van de gemeente Dalfsen op te lossen is dit onderzoek gericht op één centrale 
onderzoeksvraag. Want het uiteindelijke doel achter de meerdere vragen is in één zin samen te 
vatten. Dit is de centrale onderzoeksvraag. Het antwoord op deze vraag is opgesplitst in meerdere 
deelvragen. Zo is er een beter overzicht gecreëerd per onderwerp, wat gelijktijdig meer duidelijkheid 
schept. 
 

4.1 Doelstelling 
De reden van dit onderzoek is dat de gemeente Dalfsen met een probleem kampt. Zij willen 
antwoorden op hun vragen, te lezen in 2.3 Aanleiding, waar dit onderzoek aan gaat bijdragen. Dit 
resulteert zich in een advies voor de gemeente waar wordt besproken of er nog aanvullingen zijn op 
dit rapport die op een later moment het onderzoeken waard zijn. Uit dit advies kan een social media 
beleid worden opgesteld. 
 

4.2 Probleemstelling 
De doelstelling voor dit onderzoek is omgezet in een vraag. Dit is de centrale onderzoeksvraag: 
 

Hoe zet de gemeente Dalfsen social media het meest effectief in om inwoners te bereiken en beter 
met hen te communiceren? 
 

Deze onderzoeksvraag is gebaseerd op de informatie die is verkregen tijdens het eerste gesprek met 
de gemeente. Zij wil een effectievere communicatie met de inwoners via social media, door onderzoek 
te doen moet duidelijk worden welke koers de gemeente op dat gebied moet gaan varen. Daarna is er 
tijdens opvolgende gesprekken nagedacht over het scherper formuleren van deze vraag. 
 

4.3 Deelvragen 
Om een antwoord op de centrale onderzoeksvraag te krijgen moet gekeken worden naar meerdere, 
kleinere aspecten. Deze worden geformuleerd in de volgende deelvragen, waarna ze kort uitgelegd 
worden. 
 

Welke social media kanalen gebruikt de gemeente Dalfsen op het moment? 
 

Welke informatie deelt de gemeente Dalfsen op het moment via social media? 
 

Wanneer dient informatie gecommuniceerd te worden via social media? 
 

Welke informatie past het best bij welk kanaal?  
 

Hoe wordt er interactie met de inwoners gecreëerd? 
 
Deelvraag één is gesteld omdat het belangrijk is te weten op welke social media kanalen de gemeente 
momenteel aanwezig is. Door een nulmeting op te nemen in dit onderzoek, kan er na de conclusies 
worden aangegeven of de gemeente met haar huidige kanalen de inwoners goed kan bereiken. Als zij 
nog een online mogelijkheid missen, kan dit als advies worden meegegeven. 
 
De tweede deelvraag is gesteld omdat, net als bij de eerste deelvraag, dit de basis vormt van een 
meting. Blijkt uit onderzoek dat inwoners deze informatie het liefst lezen op social media? Of moet de 
berichtgeving worden aangepast naar de wensen van de doelgroep? 
 
De derde deelvraag is gesteld omdat verwacht wordt dat inwoners niet alle informatie relevant vinden. 
Daarom moet in het begin van het proces vanuit de gemeente Dalfsen worden nagedacht welke 
informatie daadwerkelijk het delen waard is. Om de gemeente een beeld te geven wat wenselijk is 
voor de inwoners wordt hun mening opgenomen in het onderzoek. 
 
De vierde deelvraag is gesteld omdat social media vele soorten kanalen heeft waar gebruik van 
gemaakt kan worden. Elk kanaal is over het algemeen toegespitst tot een specifieker einddoel. Denk 
hierbij aan berichtgeving via foto’s of video’s, of juist een plek om ervaringen uit te wisselen of reacties 
te geven. In de conclusie kan samen met de resultaten uit de derde deelvraag worden gekeken welke 
kanalen interessant zijn voor de eventuele nieuwe berichtgeving van de gemeente Dalfsen. 
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De vijfde en laatste deelvraag gaat dieper in op de vorm van berichtgeving. Social media zijn een 
online platform die uitermate geschikt is voor interactie tussen meerdere partijen. Daarom biedt het 
nieuwe beleid een kans die niet over het hoofd mag worden gezien. Een communicatielijn tussen de 
gemeente en haar inwoners die eenvoudig en laagdrempelig is, kan voor vele doeleinden worden 
ingezet. Maar hoe kan je via berichtgeving deze interactie aansporen? 
 

4.4 Verantwoording werkwijze 
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken naar de vijf deelvragen door middel van drie methoden. Deze 
worden uitgebreid besproken in 4.5 Verantwoording resultaten. Ter afbakening zal er tijdens dit 
onderzoek worden gekeken naar gemeenten en niet naar de commerciële sector. Hier is voor 
gekozen omdat bedrijven met een winstoogmerk vanuit een ander standpunt communiceren dan een 
gemeente. De gemeente informeert en communiceert, terwijl het voor bedrijven grotendeels een 
marketingtool is. 
 

4.5 Verantwoording resultaten 
Om ervoor te zorgen dat de resultaten van dit onderzoeksrapport bruikbaar zijn en conform de 
opgestelde eisen, wordt er in drie onderverdeelde onderdelen besproken hoe de uiteindelijke 
resultaten voldoen voor een rapport waarvan de validiteit en betrouwbaarheid geborgen is. 
 

4.5.1 Dataverzamelingsmethoden 
Tijdens het onderzoek is voor het beantwoorden van alle opgestelde vragen ten eerste gebruik 
gemaakt van deskresearch. Zowel intern als extern zijn diverse bronnen geraadpleegd. De interne 
bronnen zijn belangrijk doordat er momenteel actief met social media wordt gewerkt. Het is van belang 
om in kaart te brengen hoe op social media dit gebruikt wordt, voordat er eventuele verbeteringen 
worden voorgelegd naar aanleiding van dit onderzoek. 
 
Over het onderwerp social media is veel onderzoek gedaan. Verscheidene aspecten zijn in deze 
onderzoeken al bloot gelegd, waar dit onderzoek baat bij heeft. Daarom zijn onderzoeken die 
gerelateerd zijn aan social media in het bijzonder in relatie met gemeenten tevens geraadpleegd. 
 
Om de resultaten van het onderzoek zo accuraat mogelijk te krijgen, is gekozen om naast het 
raadplegen van literatuur en online bronnen tevens fieldresearch in te zetten. Zo kan de literatuur 
direct worden getest in de praktijk, terwijl tegelijkertijd de inwoners hun mening geven. Door de 
opgedane kennis toe te spitsen op de doelgroep van de gemeente is te zien of het advies van experts 
ook toepasbaar is voor de gemeente Dalfsen. Voor de meetmethode externe fieldresearch is daarom 
gebruik gemaakt van een meetinstrument in de vorm van een enquête. Op deze manier is na te gaan 
hoe de respondenten, in dit geval de inwoners van de gemeente Dalfsen, tegenover het 
onderzoeksonderwerp staan. De input vanuit de inwoners is voor de gemeente van groot belang. Door 
een enquête op te stellen met zowel meerkeuze- als open vragen komt er een beeld tot stand over de 
kijk van de inwoners tegenover het gemeentelijke social media beleid. De uitkomsten van de enquête 
is een prioriteit voor de gemeente Dalfsen, omdat de mening van de inwoners leidend is. Daarom is 
het belangrijk dat inwoners naast meerkeuzevragen ook de ruimte krijgen om aanvullingen te geven 
die niet in de enquête voorkomen. 
De keuze voor een enquête is voortgekomen uit het feit dat de gemeente zoveel mogelijk inwoners wil 
bevragen op een laagdrempelige manier. Daarom is gekozen voor zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek uit zich in interviews met andere gemeenten, waar via een 
enquête onder de inwoners van de gemeente Dalfsen kwantitatief onderzoek wordt gedaan. 
  

4.5.2 Instrumenten matrix 
De instrumenten matrix toont overzichtelijk welke methode van onderzoek per deelvraag is toegepast. 
Zo is ook te zien dat bij enkele deelvragen meerdere methoden zijn ingezet. Door verschillende 
methoden te gebruiken worden er meerdere inzichten verkregen. Hiermee kan uiteindelijk een 
duidelijker antwoord op de vraag worden geformuleerd. 
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 Meetmethoden 

 
Onderzoeks(deel)vragen 

 

Interne 
desk- 

research 
 

 

Externe 
desk- 

research 

 

Externe 
field- 

research 
 

Welke social media kanalen gebruikt de gemeente Dalfsen 
op het moment? 
  

   

 

Welke informatie deelt de gemeente Dalfsen op het moment 
via social media? 
 

   

 

Wanneer dient informatie gecommuniceerd te worden via 
social media? 
 

   

 

Welke informatie past het beste bij welk kanaal? 
 

   

 

Hoe word er interactie met de inwoners gecreëerd? 
 

   

Tabel 5: Matrix onderzoeksmethoden 
 

4.5.3 Betrouwbaarheid en validiteit 
Voor een betrouwbaar onderzoek is een zoekstrategie nodig. De strategie is hoe de gevonden 
informatie wordt geselecteerd op bruikbare data. Deze data zit mogelijk in verslagen of artikelen die 
een overlap hebben met het onderwerp. Enkel publicaties raadplegen die volledig met het onderwerp 
van het onderzoek te maken hebben zorgt voor een te eenzijde visie en geven geen volledig 
antwoord. Daarom worden als eerst de interne documenten die vanuit de gemeente worden 
aangereikt doorgenomen. 
Vervolgens wordt er gekeken naar boeken die relevant zijn aan het onderwerp. De relevantie kan op 
veel gebieden aanwezig zijn, waardoor er zeer waarschijnlijk een groot aantal boeken geraadpleegd 
worden. 
Naast het gebruik van boeken wordt er tevens op het internet gezocht naar betrouwbare en bruikbare 
literatuur. Net als bij de boeken levert dit waarschijnlijk veel nuttige resultaten op. Via het internet 
wordt er ook gewerkt met databanken waar bijvoorbeeld wetenschappelijke en betrouwbare artikelen 
te vinden zijn. De databanken waar in gezocht wordt zijn onder meer ScienceDirect en IEEE. 
 
Door zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren, zijn de uitkomsten hiervan naast elkaar 
te leggen ter vergelijking. Het kwalitatieve onderzoek is in de vorm van een interview met andere 
gemeenten. Hiervoor is van te voren een vragenlijst opgesteld die per gemeente gepersonaliseerd is 
op hun huidige gebruik van social media. 
Via kwantitatief onderzoek is het mogelijk om inwoners te bevragen op een laagdrempelige manier. 
Tijdens dit onderzoek wordt daarom een enquête gehouden. Om te zien hoeveel respondenten er 
nodig zijn, wordt er gebruik gemaakt van een aselecte steekproef. De formule om het aantal 
benodigde respondenten uit te rekenen is te zien in Figuur 4. De letters en getallen worden in Tabel 6 
uitgelegd. 

 
Figuur 4: Formule aselecte steekproef  

 

Letter of cijfer Betekenis 

n Aantal benodigde respondenten 

z Standaardafwijking 

N Grootte van de populatie 

p Kans percentage dat een bepaald antwoordt gegeven wordt 

F Foutmarge 
Tabel 6: Uitleg formule aselecte steekproef 
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Als de formule wordt ingevuld met de grootte van de populatie van 27.667, een standaardafwijking 
van 1,96, de kans dat een bepaald antwoord wordt gegeven op 50% en een foutmarge van 5%, blijkt 
dat er 379 respondenten nodig zijn om uitspraken te mogen doen voor alle inwoners van de gemeente 
Dalfsen. 
 
Door zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek te gebruiken, in combinatie met bovengenoemde 
verantwoording over de zoekstrategie, is de betrouwbaarheid en validiteit van het uiteindelijke 
onderzoek gewaarborgd. 
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5 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek per deelvraag behandeld. Zowel de 
resultaten van de desk- als de fieldresearch komen aan bod. 
 

5.1 Welke social media kanalen gebruikt de gemeente Dalfsen op het moment? 
Hieronder wordt per kanaal besproken hoe de gemeente de huidige vier social media kanalen inzet. 
 

5.1.1 Facebook 
Het grootste en bekendste kanaal waar de gemeente op actief is, is Facebook. Dit sociale netwerk 
brengt mensen met elkaar in verbinding, maar is ook een manier waarop een organisatie mensen kan 
bereiken. Het is een medium waar er eenvoudig ingespeeld kan worden op interactie. Dat kan aan de 
hand van likes, te reageren of een bericht te delen. Ook is het eenvoudig om mensen te ‘taggen’, het 
benoemen van een persoon in een foto, waarna zij een melding ontvangen (Facebook, 2014). 
De gemeente is het meest actief op dit kanaal. Dit heeft te maken met de aanname die de gemeente 
doet dat hier de meeste inwoners van de gemeente Dalfsen op aanwezig zijn. Daarnaast is het 
sociale aspect erg sterk waardoor er een directe communicatie is. 
 

5.1.2 Twitter 
Het tweede kanaal waar de gemeente op actief is, is Twitter. Een totaal ander medium dan Facebook. 
Twitter heeft namelijk ruimte voor slechts 140 tekens, waardoor gebruikers gelimiteerd zijn in de 
berichtgeving. Indien de post een foto en/of een link bevat krimpt dit nog meer in, waardoor er minder 
tekst overblijft (Twitter, 2014). Hierdoor moet de tekst doelgericht zijn. Lange verhalen zijn niet te 
plaatsen. Door deze 140-tekengrens zijn Twitter berichten vaak ofwel kort en persoonlijk, of zakelijk. 
Er zijn over het algemeen geen overbodige woorden. 
 

5.1.3 LinkedIn 
Het meest gebruikte zakelijke social media kanaal is LinkedIn. Het is een sociaal medium met als 
missie om wereldwijde professionals met elkaar in contact te brengen om hen productiever en 
succesvoller te maken (LinkedIn, sd). Er is een gemeentelijk account, echter is de gemeente niet erg 
actief op dit kanaal en wordt nauwelijks naar om gekeken. Het was opgezet met de bedoeling voor 
zakelijke contacten en eventuele sollicitaties. Dit gebruik moet anders, echter is hiervoor nog geen 
opzet (Hovestad, Feedbackgesprek, 2016). 
 

5.1.4 YouTube 
Het vierde en laatste kanaal waar de gemeente op aanwezig is, is YouTube. Dit kanaal is gefocust op 
video’s. Het stelt mensen in staat om video’s te bekijken, delen en zelf online te zetten (YouTube, sd). 
Het is een kanaal met meer gebruikers en kijkers dan al zijn concurrenten op het gebied van video’s. 
Er zijn meer dan een miljard gebruikers en honderden miljoenen uren bekeken video’s per dag 
(YouTube, sd).  
Om deze reden heeft de gemeente Dalfsen hier een account aangemaakt voor haar video-uitingen. 
 

5.2 Welke informatie deelt de gemeente Dalfsen op het moment via social media? 
De gemeente Dalfsen is onderhand enige tijd actief op social media. Zij hebben accounts op vier 
kanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Vrijwel alle berichten die gedeeld worden op social 
media komen op Facebook en Twitter. Hierop zijn bijna dagelijks nieuwe berichten te lezen. Hiervoor 
is gekozen omdat in het algemeen meer mensen hierop actief zijn, waardoor is aangenomen dat het 
voor de inwoners van gemeente Dalfsen net zo is. Op deze manier meent de gemeente Dalfsen een 
groter bereik te bewerkstelligen. 
LinkedIn en YouTube daarentegen zijn niet actief in gebruik. Dit heeft onder meer te maken met de 
aanname dat er op deze kanalen minder gebruikers zijn en de gemeente haar rol hierin niet weet. Op 
LinkedIn heeft de gemeente een account aangemaakt, maar na het opstellen van het profiel nog 
weinig meer gebruikt behalve voor het delen van vacatures. Daarnaast is YouTube is gespecialiseerd 
in het uploaden, bekijken en delen van video’s. Niet voor berichtgeving. Wel worden er mondjesmaat 
video’s geüpload op het YouTube kanaal van de gemeente. Echter verschilt de tussentijdse periode. 
Maar wat plaatst de gemeente precies per kanaal? Om dit te onderzoeken wordt hieronder per kanaal 
hieronder beschreven wat de gemeente qua berichtgeving plaatst. Ter illustratie zijn er enkele 
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verwijzingen naar voorbeelden van geplaatste berichten in Bijlage II Social media berichtgeving. 
Tevens staat in de bijlage waarom er is gekozen voor die specifieke post. 
 

5.2.1 Facebook 
Facebook is door haar sociale opzet erg persoonlijk ingericht, iets waar de gemeente op inspeelt. Zij 
spreekt de mensen die haar volgen persoonlijk aan. Dit is te zien bij Figuur 9 waarin zij inwoners 
vraagt welke locaties zij binnen de gemeente het mooist vinden. Hier stelt zij de inwoners een vraag, 
wat uitnodigt tot reageren en kan leiden tot interactie. Een andere manier is om het nieuws vanuit de 
ogen van de inwoners te plaatsen. Wat is voor hen interessant? Met dit doel worden ook berichten 
geschreven. Het resultaat hiervan is Figuur 10. Ditmaal gaat de berichtgeving over werkzaamheden 
binnen de gemeente. Naast het bekend maken van veranderingen in Lemelerveld en het op de hoogte 
houden van de werkzaamheden is de tekst speciaal gericht op de inwoners nabij deze drie gebieden. 
Zij worden hier tevens persoonlijk aangesproken. Dat kenmerkt het social media gebruik door de 
gemeente. De organisatie wil graag meer dan enkel informatie zenden aan de inwoners via dit kanaal, 
aangezien Facebook gericht is op het sociale aspect. 
Echter zijn er ook momenten waarop de gemeente verantwoording moet nemen. Zo is te zien in 
Figuur 11 dat hier een totaal andere stijl is toegepast. Het is zakelijk geschreven en puur informatief. 
 

5.2.2 Twitter 
Als er wordt gekeken naar de berichten van de gemeente op Twitter valt op dat deze vaak door de 
limiet van 140 tekens in zakelijke stijl geschreven zijn. De zogenoemde tweets zijn informerend, met 
verschillende onderwerpen. Korte informatie waar de inwoner iets aan heeft, zoals aangepaste 
openingstijden van het gemeentehuis. Echter plaatst de gemeente ook tweets met een link naar de 
website, zoals in Figuur 12. Deze link leidt naar de gemeentelijke website waar een uitgebreid artikel 
is geschreven met alle informatie die belangrijk is voor de inwoners. Om de link zo weinig mogelijk 
tekens in te laten nemen worden ze geconverteerd via de online-tool Bitly. Via deze website kan een 
link worden ingekort, terwijl de link naar de bron behouden blijft. De gemeente verwijst bij 
onderwerpen die niet binnen 140 tekens zijn samen te vatten daarom door naar het gehele artikel. 
 

5.2.3 LinkedIn 
Het gemeentelijke account op het zakelijke social media kanaal LinkedIn is niet actief. Echter is er 
voor bezoekers op het kanaal mogelijk om contact met de gemeente op te nemen via een link naar de 
website. Voor meerdere medewerkers is zichtbaar dat zij werken bij de organisatie, echter is er weinig 
informatie voorhanden vanuit de gemeente door de lage prioriteit. Daarnaast plaatst de gemeente wel 
vacatures. Maar net als bij Twitter is een limiet van het totaal aantal tekens, waardoor er een 
verwijzing naar de volledige vacaturetekst op de website staat. 
 

5.2.4 YouTube 
Op het videokanaal van het gemeentelijke account zijn de laatste twintig video’s over een tijdspanne 
van twee jaar verdeeld. De onderwerpen van deze video’s zijn zeer divers, echter zijn ze nagenoeg 
allemaal informerend. Net als LinkedIn gebruikt de gemeente YouTube niet actief. Wel is recent een 
video geplaatst. Echter verschilt de frequentie van de publicaties doordat er weinig wordt gewerkt met 
video vanuit de gemeente. 
 

5.3 Wanneer dient informatie gecommuniceerd te worden via social media? 
Communicatie vanuit een gemeente is grotendeels gericht op haar inwoners. Ofwel direct, zoals 
mogelijk is met social media, dan wel via een tussenpartij zoals een persbureau. Maar welke 
informatie moet er gedeeld worden en welke niet? Simpelweg alles communiceren is niet mogelijk, 
waardoor er prioriteiten gesteld moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan wat voor imago en 
sfeer de gemeente wil uitstralen. Maar er moet ook gekeken worden naar wat de inwoners willen 
ontvangen. Daarom zal in dit hoofdstuk worden gekeken wat de inwoners van de gemeente Dalfsen 
willen lezen en hoe andere gemeenten in Nederland dit vraagstuk aanpakken. 
 

5.3.1 Welke informatie willen de inwoners ontvangen via social media? 
Momenteel is de berichtgeving vanuit de gemeente op social media vooral actief op twee kanalen, 
Facebook en Twitter. Echter is er vanuit de gemeente geen beleid welke informatie zij moeten 
communiceren. Daarom is besloten door middel van fieldresearch in de vorm van een enquête 
inwoners te ondervragen zodat zij de gemeente Dalfsen inzicht geven wat zij willen zien op social 
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media. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten voor het beantwoorden van deze vraag 
behandeld. 
 
De enquête is over een periode van 23 dagen uitgezet. De doelgroep zijn alle inwoners van de 
gemeente. De enquête is 161 keer ingevuld. Hierdoor is de enquête niet betrouwbaar genoeg om 
uitspraken te mogen doen over alle inwoners van de gemeente Dalfsen. Het benodigde aantal was 
namelijk 379, zoals uitgerekend in 4.5.3 Betrouwbaarheid en validiteit. Desondanks kunnen de 
resultaten wel als ondersteunend inzicht worden meegenomen. 
Extra informatie over het minder aantal antwoorden dan 161 bij sommige vragen, de distributie en 
achterliggende gedachten van de enquête is te lezen in Bijlage III Enquête. 
 
De eerste vraag die voor dit onderzoek van belang is luidt: ‘Op welk social medium heeft u een 
account?’. Meerdere antwoorden selecteren was mogelijk. Whatsapp  is met 110 gebruikers en 
Facebook met 102 gebruikers het populairst. Twitter en YouTube staan op een derde gedeelde plaats 
met 70 gebruikers. 
 

 
Grafiek 1: Op welk social medium heeft u een account? 

 
Op de vraag van welk kanaal de respondenten het meest gebruik maken werden als eerst Whatsapp 
en als tweede Facebook gekozen, door 60 en 37 respondenten. De overige kanalen blijven achter.  
 

 
Grafiek 2: Van welk social medium maakt u het meest gebruik? 

 
Op de vraag hoe vaak mensen online zijn per kanaal blijkt dat zowel Facebook als Whatsapp opnieuw 
hoog scoort. 81 respondenten kijken meerdere keren per dag op Whatsapp en voor 62 respondenten 
geldt dit ook bij Facebook. Daarnaast wordt Facebook ook door 34 respondenten dagelijks bekeken. 
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Grafiek 3: Hoe vaak bent u per social media kanaal online? 

 
Om te controleren of de gemeente haar inwoners bereikt is de vraag gesteld of de gemeente 
informatie moet plaatsen op aanvullende social media kanalen. 92 respondenten kozen voor ‘Nee’. 
Instagram werd door twaalf respondenten genoemd als toekomstige mogelijkheid.  
 
 

 
Grafiek 4: Wilt u naast de huidige kanalen aanvullende informatie via andere kanalen ontvangen? 

 
Momenteel plaatst de gemeente Dalfsen informatie die volgens hen belangrijk is. Maar om zeker te 
weten dat de inwoners hetzelfde denken is hen gevraagd of zij meer informatie willen lezen. Zo ja, via 
welk kanaal en welke informatie? Suggesties konden worden benoemd. Facebook kwam met 69 
respondenten als meest genoemd kanaal naar voren. Enkele voorbeelden die vaker genoemd worden 
zijn praktische informatie, een kijkje achter de schermen bij de gemeente en informelere berichten in 
zijn algemeen. Twitter, gekozen door 25 respondenten, werd als tweede aangedragen met vraag naar 
nieuwsberichtgeving. Een groot gedeelte respondenten koos ook voor ‘Nee’. Een samenvatting van 
de reacties per kanaal zijn te lezen in Bijlage III Enquête op pagina 42. 
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Grafiek 5: Zou u graag meer informatie vanuit de gemeente willen lezen op social media? Zo ja, op welk social medium wilt u 
welke informatie lezen? 

 

5.3.2 Vergelijkend onderzoek onder andere gemeenten 
Omdat een social media beleid voor de gemeente Dalfsen nieuw is, is gekeken naar hoe omliggende 
gemeenten met vergelijkbare inwonersaantallen social media inzetten. Indien zij een werkend beleid 
hanteren kan deze worden meegenomen ter ondersteuning bij de totstandkoming van het beleid voor 
de gemeente Dalfsen. Daarom is, aan de hand van een gepersonaliseerd interview, contact 
opgenomen met de gemeenten Olst-Wijhe, Ommen en Staphorst. Voor deze gemeenten is bewust 
gekozen, omdat zij niet alleen vergelijkbare inwonersaantallen hebben, maar ook vergelijkbare 
budgetten en formaties hanteren. Daarnaast is er contact opgenomen met grotere gemeenten om hen 
te interviewen over hun regels over de omgang met social media. Hiervoor is contact opgenomen met 
de gemeenten Heerenveen en Rotterdam. Het blijkt dat grotere gemeenten meer tijd en geld (kunnen) 
steken in een social media beleid. Bij kleinere gemeenten is dit vaak door een tekort aan formatie niet 
mogelijk. 
 

Olst-Wijhe 
Uit het interview blijkt dat de gemeente Olst-Wijhe Twitter, LinkedIn en YouTube als enige social 
media kanalen gebruikt. LinkedIn en YouTube zijn niet heel actief, maar zijn meer gespecialiseerde 
kanalen. Twitter daarentegen is wel veel in gebruik doordat er via een RSS verbinding met de website 
berichten worden overgenomen. Op de vraag of er een beleid aanwezig is werd positief gereageerd. 
Echter bleek dit naar mate het interview vorderde zeer miniem te zijn. Het beleid benoemd 
grotendeels het al dan niet volgen van personen en bedrijven of organisaties. Voor de daadwerkelijke 
berichtgeving is nog geen beleid. Deze is nog in opkomst. Opvallend is dat Facebook niet in gebruik is 
door Olst-Wijhe. De keuze hiervoor is bewust gemaakt. Twitter was al in gebruik en dat was in het 
begin voldoende. Daarnaast moet Olst-Wijhe met het social media beleid aanvullen. Dat plan is op het 
moment niet aanwezig, dus gaat de gemeente niet zomaar actief gebruik maken van Facebook. 
Daarnaast vergt social media veel onderhoud, wat is voor de gemeente momenteel niet te doen is. Er 
zijn te weinig teamleden die deze taak op zich kunnen nemen (van Vught-Zuethoff, 2016). 
 

Ommen 
De gemeente Ommen werkt ambtelijk samen met de gemeente Hardenberg als Bestuursdienst 
Ommen-Hardenberg. De bestuursdienst gaat over de social media van de gemeente. Zij maken 
gebruik van Facebook en Twitter, omdat via deze twee kanalen de doelgroep het best te bereiken is. 
Hiervoor is gekozen zonder hier vooraf onderzoek naar te doen. Echter zijn verschillende social media 
kanalen tegen elkaar afgewogen en op basis van de populariteit, het aantal volgers en de 
mogelijkheid om direct te zorgen voor een call-to-action zijn deze twee kanalen naar voren gekomen. 
Hedendaags is er geen social media beleid voor de bestuursdienst. Ze plaatsen informatie waarvan zij 
denken dat deze interessant is voor de inwoners en ondernemers. Daarnaast plaatsen zij oproepen 
op de kanalen. Er is een concept voor het inzetten van social media voor webcare, maar dat is op het 
moment nog niet van toepassing. Hierdoor blijft de huidige berichtgeving grotendeels bij het zenden 
van informatie (van Zon, 2016). 
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Staphorst 
De derde gemeente waar contact mee is opgenomen is de gemeente Staphorst. Zij hebben een 
gemeentelijk account op slechts één social media kanaal, Twitter. Via dit medium zenden zij 
informatie. Er wordt gekeken op welke manier Twitter kan worden ingezet om interactie aan te gaan 
voor meer betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk bestuur. Tegelijkertijd kijken zij naar het 
gebruik van nieuwe social media, zoals Facebook en Whatsapp (Oosting, 2016). Dit is naar aanleiding 
van een adviesrapport van een onderzoek over welke online communicatiemiddelen geschikt zijn voor 
informatievoorziening of hogere niveaus van burgerparticipatie bij de gemeente Staphorst (Hokse, 
2015). 
 

Heerenveen 
Tevens is er contact opgenomen met de gemeente Heerenveen. Zij hebben geen daadwerkelijk 
beleid, maar werken aan de hand van richtlijnen. Ze adviseren medewerkers hoe met social media om 
te gaan en leggen het gemeentelijke account bij het KCC en Communicatie neer. De richtlijnen dienen 
als leidraad maar per individueel geval wordt gekeken wat het best gedaan kan worden. Er is hierdoor 
geen beleid wat voor soort berichten er geplaatst worden, maar door de richtlijnen te hanteren is er 
een ongeschreven beleid ontstaan (Gemeente Heerenveen). 
 

Rotterdam 
Binnen Nederland zijn diverse gemeenten zeer actief zijn op social media. Voorbeelden hiervan zijn ’s-
Hertogenbosch en Rotterdam. Met de laatste is contact opgenomen. Rotterdam heeft niet één 
account per social medium die zij gebruiken maar meerdere accounts. Zo zijn er per thema en per wijk 
van de stad Twitteraccounts. Op Facebook zijn tevens meerdere accounts voor meerdere thema’s en 
locaties binnen de gemeente Rotterdam (Gemeente Rotterdam, sd). Om een samenhang qua 
berichtgeving te creëren is er in 2014 een richtlijn opgesteld voor het gebruik van social media 
(Gemeente Rotterdam, 2014). Hierin staat beschreven welke regels er zijn voor nieuwe accounts, hoe 
te communiceren en hoe de gemeente webcare inzet. In 2016 is het social media beleid vernieuwd in 
samenwerking met inwoners, studenten en ondernemers. Dit resulteerde in het Visieboek voor de 
gemeente Rotterdam. In dit document staat uitgebreid beschreven hoe social media namens de 
gemeente moet worden ingezet. De regels hiervoor zijn gedeeltelijk bepaald door inwoners van de 
gemeente, waardoor de berichtgeving op hun wensen is aangepast (HatRabbits, 2016). 
 

5.4 Welke informatie past het beste bij welk kanaal? 
Social media kanalen hebben elk hun eigen ideaalbeeld qua berichtgeving. Bij de één gaat het om 
delen en de ander wil graag veel afbeeldingen of alleen video’s. Daarom moet per kanaal gekeken 
worden hoe de gemeente Dalfsen deze het best kan inzetten om het maximale er uit te halen. 
 

5.4.1 Twitter 
Zoals beantwoord bij 5.1.2 Twitter zijn tweets gelimiteerd in het aantal tekens. Hierdoor zijn de 
berichten kort. Welke onderwerpen gaan goed samen met deze kleine ruimte voor uitleg? 
Sinds de opkomst van social media was Twitter massaal in gebruik. Tegenwoordig blijkt echter dat 
Facebook steeds vaker gebruikt wordt. Wat moet je als gemeente dan met Twitter? De gemeente 
Dalfsen deelt vooral links naar uitgebreidere artikelen op de website met af en toe een speciaal op 
Twitter gericht bericht. Korte berichten met een vraag of call-to-action zijn dan ook uitermate geschikt. 
 
Maar somminge experts geloven dat, in plaats van nieuwsvoorziening, webcare de oplossing is. Thea 
Grasman en Imke Kerkhof hebben voor de gemeente Zaltbommel een stappenplan gemaakt dat 
webcare op Twitter ondersteundt. Hierin worden meerdere scenario’s behandeld, zodat de 
medewerkers weten wat wel en wat niet te doen. Het stappenplan bestaat uit drie stappen: Aandacht, 
Antwoord en Actie. Zoals te zien Figuur 5 zijn per stap meerdere manieren om te reageren.  
 
Per tweet moet als eerst de juiste categorie worden bepaald. Gevallen die onder aandacht vallen zijn 
bijvoorbeeld tweets waarin mensen klagen. Zorg dat het duidelijk is dat hij wordt begrepen. Toon 
medeleven, want het is zowel vervelend voor de persoon als de gemeente. Een goed handvat is om te 
bedenken hoe je zou reageren via de telefoon. Behandel een tweet die aandacht nodig heeft net zo. 
De tweede categorie is een tweet die een antwoord nodig heeft. Benoem wat je weet en als er niets 
bekend is, antwoord dit dan eerlijk. Meld bij bekende problemen dat deze bij de organisatie bekend 
zijn. 
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Tweets die onder de noemer actie vallen, zijn berichten waar een vervolg aan zit. Denk aan een vraag 
die je doorschakeld naar een specialist. Benoem dit aan de vraagstellende, zodat hij weet dat er een 
antwoord terug komt. 
 
Voor een webcareteam zullen er na verloop van tijd steeds enkele terugkerende vragen langskomen. 
Het is niet erg om hiervoor enkele standaard antwoorden paraat te hebben staan. Zo zijn deze snel af 
te handelen. Daarnaast zijn sommige van deze standaard antwoorden ook te combineren als dit 
uitkomt. 
 
 

 
Figuur 5: Webcare stappenplan 

 
Als er via social media webcare is, is verstandig om ervoor te zorgen dat mensen weten met wie ze 
contact hebben. Plaats achter elk bericht initialen en zorg dat op het kanaal zelf te lezen is welke 
initialen bij wie horen. Mensen geven hier voorkeur aan omdat er een persoonlijk aspect aanwezig is.  
Indien er voor webcare via Twitter wordt gekozen moet er van te voren goed nagedacht worden over 
de werkdruk die dit na verloop van tijdkan opleveren. Maak duidelijke afspraken over wie dit beheert 
en hoe er binnen de organisatie mee om wordt gegaan (Grasman & Kerkhof, 2015). 
 

5.4.2 Facebook 
Het medium Facebook biedt de optie om naast tekst ook visualisaties zoals afbeeldingen en video’s te 
uploaden. Dit is voor organisaties een aanrader, omdat blijkt dat posts met afbeeldingen 230% zo veel 
acties, zoals liken en delen, krijgen dan posts zonder afbeelding. Bij berichten met video’s is dit iets 
lager (Pinantoan, 2015). De gemeente Dalfsen heeft hier zelf ook mee geëxperimenteerd en hieruit 
bleek eveneens dat een bericht met afbeeldingen zorgt voor meer interactie. Video’s maken en 
plaatsen is een mogelijkheid, echter is dit erg arbeidsintensief proces. 
 
Facebook speelt sinds begin 2015 meer in op video. Facebookoprichter Mark Zuckerberg behandelde 
in een Q&A, question and answer-session oftwel een vraag and antwoord-sessie, vragen over content 
op Facebook. Hij voorspelt dat in 2019 de meeste content op Facebook uit video bestaat (Zuckerberg, 
2016). Het is merkbaar dat Facebook haar tijdlijn, daar waar gebruikers anderen hun posts zien, heeft 
ingericht op deze verandering. Zo speelt Facebook automatisch video’s af als deze op Facebook zelf 
is geüpload. Een link naar bijvoorbeeld YouTube moet eerst worden geselecteerd (Beunk, 2016). 
 

5.4.3 Algemene berichtgeving 
Naar social media berichtgeving is veel onderzoek gedaan. Wat voor soort berichten scoren 
bijvoorbeeld het best? Het blijkt dat er adviezen zijn die op alle kanalen toepasbaar zijn. Zo is het 
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verstandig om bij een bericht met afbeelding te zorgen voor een afbeelding die kleurrijk is. Naast het 
feit dat het bericht opvallend is op een tijdlijn, zorgt het voor 80% meer conversie. Ontvangers lezen 
vaker het bericht, reageren sneller op een vraag en wordt 39% vaker onthouden (Xerox Corporation, 
2014). 
 
Dat afbeeldingen veel opvallende kleuren bevatten is dus verstandig, maar wat voor soort afbeelding 
werkt het best? Dat zijn afbeeldingen die relevant zijn aan het onderwerp. Zij genereren 94% meer 
views. De kwaliteit is niet uiterst belangrijk, maar doordat mensen geneigd zijn naar afbeeldingen te 
kijken voordat zij de tekst lezen vormen zij al een beeld wat het onderwerp is. Zorg daarom dat het 
onderwerp van het bericht duidelijk naar voren komt uit de afbeelding (Joyce, 2015). 
Dat afbeeldingen dan ook massaal geplaatst worden is niet bewonderingswaardig. Het is op het 
moment een handige en redelijk eenvoudige manier om goed te scoren. Maar wat is op het steeds 
veranderende social media in de toekomst het meest waarschijnlijk om op te vallen tussen alle 
afbeeldingen? Marketeers voerden onderzoek uit en hieruit concluderen zij dat infographics 
afbeeldingen zullen verstoten. Doordat er in een infographic veel informatie geplaatst kan worden, 
vertelt dit grotendeels het bericht al. Dit is voor de ontvanger handig, doordat zij niet een link hoeven 
te volgen of een artikel te lezen om de informatie tot zich te nemen. Dat is dan ook één van de 
redenen waarom deze vorm drie keer beter gedeeld en geliket worden dan andere content (Johhny, 
2015). 
 
Bestaat er nog twijfel of een social media bericht een visualisatie nodig heeft? Eigenlijk niet, want er is 
een reden dat iedereen er gebruik van maakt. Visuele content wordt namelijk 40 keer zo goed gedeeld 
dan enkel tekst (Lee, 9 Informative Infographics To Guide Your Visual Content Marketing, 2015).  
  

5.4.4 Tone of voice op social media 
Hoe dient een gemeente te communiceren op social media? Facebook en Twitter zetten de deur open 
voor eenvoudige, persoonlijke interactie. Maar willen de gebruikers persoonlijk worden aangesproken 
door bedrijven en organisaties? En welke aanspraak zorgt voor de beste waardering vanuit de 
gebruiker? 
 
Voor Facebook geldt dat mensen een beter gevoel krijgen bij een organisatie indien deze zowel 
human als corporate voice gebruikt voor haar teksten. Human voice houdt in dat er wordt gesproken 
met ‘je’ of ‘u’. Dit is een persoonlijke tone of voice waardoor organisaties meer als mens wordt gezien 
door de gebruiker (Kelleher & M. Miller, 2006). Doordat te zien is dat er ‘echte’ mensen reageren, zijn 
gebruikers eerder geneigd de dialoog aan te gaan. Via de dialoog kan er een positieve relatie met en 
houding over de organisatie ontstaan. Een corporate voice is puur zakelijk taalgebruik. Mensen 
worden niet aangesproken omdat de berichten afstandelijk en informatief zijn (Park & Lee, 2013). 
 
Uit het onderzoek bleek dat een organisatiebericht in een human voice beter werd gewaardeerd dan 
een organisatiebericht in een corporate voice. Een organisatiebericht met zowel een human en 
corporate voice werd niet beter gewaardeerd dan een organisatiebericht met alleen een corporate of 
human voice. Een organisatiebericht met zowel een human als corporate voice bleek menselijker dan 
een organisatiebericht in een corporate voice en professioneler dan een organisatiebericht in een 
human voice. Daarnaast bleek dat de waardering van het organisatiebericht het meest voorspeld 
wordt door de mate van human voice. De reputatie van een organisatie bleek echter het meest 
voorspeld te worden door de mate van corporate voice. Kortom, op sociale media kunnen organisaties 
het best berichten plaatsen waarin zowel een human als een corporate voice voorkomt (Graaff, 2015). 
 
Neil Patel, social media expert, heeft onderzoek verricht naar wat voor type tweets hoog scoren op 
retweets en favorieten. Hiervoor zijn 1.000 accounts en 398.582 tweets geanalyseerd. Uit deze 
uitgebreide analyse blijkt dat er tussen de meerdere mogelijkheden die Twitter biedt, er uiteenlopende 
verschillen zijn. Normale tweets met enkel tekst zijn niet populair zonder reden. In 65% van deze 
tweets is er namelijk een link naar een artikel of website, wat een goede keuze is voor conversie. Dit 
soort tweets behalen maar liefst 86% meer retweets dan een tweet met alleen tekst. Daarnaast is het 
verstandig tweets kort te houden, zo rond de 100 karakters. Dit zorgt namelijk voor 17% meer 
interactie door de ontvanger. Een oorzaak hiervan kan zijn dat er ruimte is voor genoeg karakters om 
de tweet te citeren. Is het doel van een tweet om conversie te creeëren dan is een link naar de 
bestemde pagina een efficiënte manier. Is het doel om interactie te creeëren? Dan is het stellen van 
een vraag altijd nog de beste manier. Een vraag levert wel 1.050% meer replies, oftewel antwoorden, 
op dan een tweet zonder vraagstelling. 
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Naast tweets die tekst bevatten waren er ook tweets met afbeeldingen en video’s. Nu is het voor een 
organisatie tijdrovender om dit soort content te plaatsen, echter levert het wel meer retweets en 
favorieten op. Afbeeldingen zorgen voor 128% meer retweets, terwijl video’s 49% meer als favoriet 
bestempeld worden. Echter zijn video’s maken ingewikkelder dan afbeeldigen, waardoor het 
verstandiger is om tijd te steken in het maken van afbeeldingen in plaats van video’s. Echter zijn er 
wel voorwaarden aan de visuele uitingen. Droge informatie is alsnog niet populair, daarom gebruikt 
68% van de organisaties humor in deze uitingen. Het moet onderwerp-gerelateerd zijn en het liefst 
van hoge kwaliteit (Patel, 2015). 
 

5.4.5 Frequentie berichtgeving 
Hoe kan de gemeente Dalfsen ervoor zorgen dat mensen optimaal reageren, liken en berichten 
delen? Door niet te veel berichten te plaatsen op social media. Uit onderzoek van SumAll blijkt de 
frequentie per social media kanaal te verschillen. Echter moet de gemeente altijd in gedachten 
houden in hoeverre zij kunnen blijven voldoen aan deze constante stroom van informatievoorziening. 
Indien zij geen berichten kunnen plaatsen die aan de gestelde eisen voldoen of aansluiten op de 
wensen van de inwoners, kan de gemeente beter deze frequenties opzij zetten.` 
 

Kanaal Frequentie (aantal per dag) 

Twitter 3 

Facebook 2 

LinkedIn 1 

Google+ 3 

Pinterest 5 

Instagram 1,5 

Blog 2 (per week) 
Tabel 7: Frequentie berichten social media kanalen (Lee, How often should you post on social media? See the most popular 
research and tips., 2015) 

 

5.5 Hoe word er interactie met de inwoners gecreëerd? 
Social media is het ideale platform voor interactie. Onderling voor particuliere gebruikers, maar ook 
voor de gemeente Dalfsen en haar inwoners. Maar waarom willen bedrijven en organisaties 
interactie? En hoe zorg je daar voor? En niet onbelangrijk, is dat waar de inwoners op wachten? 
 

5.5.1 Biedt interactie meerwaarde? 
Is interactie nodig of is zenden alleen voldoende? Voor haar afstudeerscriptie voor de Radboud 
Universiteit Nijmegen heeft Inge Dijkhof onderzoek gedaan naar het medium Twitter. Bedrijven en 
organisaties willen graag interactie creëren met de doelgroep(en) in plaats van puur informatie zenden 
naar de ontvanger(s). Maar heeft het daadwerkelijk een voordeel als er interactie plaatsvindt? Dijkhof 
stelt dat interactieve tweets: 

- een vraag stellen;  
- een referentie in zich hebben naar een andere gebruiker (en informatie); 
- een actie aangaan met een andere gebruiker; 
- een antwoord/reactie zijn op een andere gebruiker; 
- een retweet zijn. 

Om te zien of er een significant verschil is zijn de effecten van de twee soorten tweets onderzocht. 
Door een voor- en nameting te doen werd er gezocht naar verschillen in de reputatie van drie 
bedrijven. Een bekende organisatie, Hema, een onbekende organisatie, Mizu, en een fictief bedrijf, de 
Spil. Dit om voorkennis van de ondervraagden te elimineren. Uit het onderzoek is gebleken dat 
interactie via Twitter niet per se beter is voor de organisatie. Bij het fictieve bedrijf de Spil behaalde 
enkel informatie zenden zelfs een beter resultaat. Als advies geeft de auteur aan dat indien er niet de 
benodigde mensen en middelen zijn, interactie creëren niet nodig is voor een betere reputatie. 
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Figuur 6: Interactie en zenden op social media 

 
Twee belangrijke notities zijn naast bovenstaande resultaten uit het onderzoek te concluderen. Zo 
blijkt dat het gebruik van Twitter op beide manieren zorgt voor een betere reputatie. Daarnaast blijkt 
dat indien gebruikers meer voorkennis hebben over een organisatie, oftewel vooroordelen, de 
reputatieverandering aanzienlijk kleiner is (Dijkhof, 2012). 
 
De gemeente Dalfsen heeft op Facebook zelf ook geëxperimenteerd met interactie. Door te schrijven 
in een persoonlijke stijl, door bijvoorbeeld vragen te stellen, hoopten zij op een toename van het 
aantal likes en reacties. Nu blijkt dat dit ook het geval is. De verschillen zijn echter niet van dien aard 
dat er direct verschil te merken is, maar door de berichtgeving dichter bij de inwoners te brengen is op 
te merken dat deze berichten hoger scoren dan berichten met een zakelijke tone of voice. 
Voorbeelden zijn Figuur 9 en Figuur 10. Deze twee Facebookberichten leverden meer interactie op 
dan het gemiddelde bij een ‘standaard’ bericht. 
Op Twitter is dezelfde berichtgevingsmethode gehanteerd, echter is hier geen verschil te meten 
tussen persoonlijke en zakelijke tweets. 
 

5.5.2 Willen de inwoners interactie met de gemeente? Zo ja, welke kana(a)l(en) is/zijn 
daarvoor het meest geschikt?  
Om bovenstaande vraag te beantwoorden is de directe mening van inwoners nodig. Deze zijn 
verzameld via de uitgezette enquête. Op de vraag of de inwoners graag meer samenwerking zien 
tussen de gemeente en haar inwoners was het antwoord, zoals te zien in Grafiek 10, positief met 75 
respondenten. Een groot aandeel, 28 respondenten, had geen mening. Maar slechts acht 
respondenten waren definitief tegen. De inwoners zien dus graag meer samenwerking in de toekomst. 
Omdat social media hiervoor een geschikt middel is werd de vraag gesteld welk social kanaal hiervoor 
volgens hen het meest geschikt is. Facebook staat met 63 respondenten bovenaan. Als kanaal 
werden Whatsapp en Twitter als tweede en derde genoemd door elf en acht respondenten. Wel werd 
de keuzemogelijkheid ‘Anders, namelijk’ vaker dan deze twee mogelijkheden gekozen. Hier gaven 
mensen www.dalfsennet.nl en de gemeentelijke website aan als goede mogelijkheden. 
 
  

http://www.dalfsennet.nl/
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies voortkomend uit het onderzoek besproken. Deze 
worden uiteengezet per conclusie. Daarna volgen enkele aanbeveling voor de gemeente Dalfsen. 
 

6.1 Conclusies 
De social media kanalen van gemeente Dalfsen zijn op het moment een communicatiemiddel richting 
de inwoners die wordt gebruikt zonder beleid. Op dit moment wordt informatie geplaatst over een zeer 
breed scala aan onderwerpen. Echter is er geen inzicht of de bewoners van de gemeente hier 
daadwerkelijk behoefte aan hebben. De doelstelling voor dit onderzoek is in een vraagstelling 
geplaatst die als volgt luidt: 
 

Hoe zet de gemeente Dalfsen social media het meest effectief in om inwoners te bereiken en beter 
met hen te communiceren? 
 
Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken om deze centrale 
onderzoeksvraag te beantwoorden. 
 
Conclusie 1: Gemeente Dalfsen maakt gebruik van de juiste social media kanalen. 
Om te zien of de gemeente gebruik maakt van de meest geschikte kanalen, dient gekeken te worden 
wanneer een kanaal geschikt is. Een kanaal is geschikt als de inwoner hierop aanwezig is (Hovestad, 
Feedbackgesprek, 2016). Zoals aangegeven in de enquête door de respondenten, te zien in Grafiek 
1, zijn de meesten van hen aanwezig op bijna alle benoemde social media kanalen. Echter worden 
Whatsapp, Facebook en op een afstand Twitter benoemd als meest bezochte kanalen. Dit blijkt ook 
uit Grafiek 2. 
Naast deze drie kanalen, zijn ook Instagram en YouTube populaire platformen. De gemeente heeft op 
drie van deze vijf kanalen een account. Whatsapp en Instagram zijn nog niet in gebruik terwijl deze 
door de inwoners worden aangegeven als communicatiemogelijkheid. 
 
Conclusie 2: Social media wordt vooral in de avonduren gebruikt. 
Uit respons op de bijbehorende enquêtevraag, te zien in Grafiek 7, blijkt dat het merendeel van de 
respondenten in de avonduren, 17:00 uur tot en met 00:00 uur, op social media actief is. Ondanks de 
te lage respons, mag worden aangenomen dat dit een realistisch beeld schetst van de inwoners, 
omdat de resterende keuzemogelijkheden minder vaak zijn gekozen. 
 
Conclusie 3: Verschillende soorten berichten per kanaal scoort beter. 
Het blijkt dat per kanaal verschillende berichten beter scoren of beter passen. Facebook biedt de optie 
om naast tekst ook visualisaties zoals afbeeldingen en video’s te uploaden. Posts met afbeeldingen 
leiden tot 230% meer actie, zoals liken en delen. Facebookoprichter Mark Zuckerberg voorspelt dat in 
2019 de meeste content op Facebook uit video bestaat. 
Op Twitter werken korte berichten het best. Een link plaatsen naar een uitgebreider artikel zorgt voor 
meer conversie naar de website. Experts zijn van mening dat dit kanaal goed kan worden ingezet voor 
webcare in plaats van nieuwsvoorziening. 
LinkedIn is het meest zakelijke social media kanaal. Daarom is zakelijke berichtgeving hierop 
belangrijk. Uit de enquête blijkt echter dat LinkedIn niet een actief kanaal is onder de respondenten. 
Maar de doelgroep die kijkt op dit kanaal is groter dan inwoners van de gemeente. 
YouTube is uitermate geschikt voor video. Uit de enquête komt naar voren dat de respondenten graag 
een kijkje achter de schermen zien via dit kanaal naast de informatieve video’s. 
Naast de verschillen per kanalen zijn er ook algemene handvatten die leiden tot meer actie vanuit de 
social media bezoeker.  Zo zijn berichten met kleurrijke afbeeldingen opvallend op de tijdlijn en zorgen 
voor 80% meer conversie. Ontvangers lezen vaker het bericht, reageren sneller op een vraag en het 
bericht wordt 39% vaker onthouden. Daarnaast moeten de afbeeldingen onderwerp gerelateerd zijn. 
Marketeers hebben onderzocht dat infographics de afbeeldingen gaan verstoten in de toekomst. 
Daarnaast worden deze uitingen drie keer beter gedeeld en geliket dan afbeeldingen. 
 
Conclusie 4: Een persoonlijke schrijfstijl creëert interactie en persoonlijkere band tussen 

schrijver en lezer. 
Een persoonlijke schrijfstijl, ofwel human voice, spreekt de lezer persoonlijk aan. Deze stijl geeft 
mensen een beter gevoel bij een organisatie. Doordat er ‘echte’ mensen reageren, zijn gebruikers 
eerder geneigd de dialoog aan te gaan. Door de persoonlijke aanspraak te combineren met een 
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zakelijke schrijfstijl, een corporate voice, krijgen lezers vertrouwen in de autoriteit en betrouwbaarheid 
van de gemeente. 
Daarnaast blijkt dat een meerderheid van 76 respondenten de gemeente Dalfsen privé volgt. Door de 
te lage respons is dit echter niet representatief voor alle inwoners maar is dit enkel ter ondersteuning 
en niet uitsluitend. 
 
Conclusie 5: Literatuur is toepasbaar op de inwoners van gemeente Dalfsen. 
Om zeker te zijn dat de geraadpleegde literatuur voor de gemeente Dalfsen bruikbaar is, zijn de 
resultaten uit de enquête vergeleken met het verkregen beeld uit de deskresearch. Hieruit blijkt dat de 
inwoners niet afwijken van het gemiddelde gebruik van social media in Nederland. 
Wel moet er de kanttekening worden gemaakt dat de respons op de enquête niet voldoende is om 
uitspraken te mogen doen voor de hele gemeente. Dit geldt ook voor conclusie 1 en 2. 
 

6.2 Aanbevelingen 
De conclusies zijn in dit hoofdstuk omgezet naar concrete aanbevelingen. Hoe resulteren de 
getrokken conclusies zich voor de gemeente Dalfsen en wat moeten zij blijven doen of aanpassen aan 
de huidige berichtgeving? 
 
Aanbeveling 1: Dalfsen moet haar huidige social media kanalen blijven inzetten. 
Uit conclusie 1 blijkt dat de gemeente Dalfsen op de juiste kanalen aanwezig is. Vooral Facebook 
wordt aangegeven als goed kanaal voor communicatie. Daarom moet dit het focuspunt worden van de 
berichtgeving op social media. 
Uit de enquête blijkt dat er vraag is naar Whatsapp. Dit is een gecompliceerder platform om mee te 
werken dan de huidige kanalen. Daarom moet voor een eventuele in gebruik name worden gekeken 
naar de mogelijkheden van het beheren van dit kanaal. Ook moet worden gekeken welke 
berichtgeving, wellicht geen nieuwsvoorziening maar webcare i.v.m. de directe communicatie, het best 
past bij dit nieuwe kanaal. 
 
Aanbeveling 2: Plaats berichten op social media aan het eind van de middag. 
Ondanks het niet behaalde aantal respondenten voor een betrouwbaar onderzoek, mag worden 
aangenomen dat het antwoord op de vraag ‘Op welk tijdstip bent u het vaakst online?’ representatief 
is voor de inwoners van de gemeente Dalfsen. Dit komt doordat het antwoord opmerkelijk vaker is 
gekozen ten opzichte van de andere keuzemogelijkheden. 
 
Aanbeveling 3: Gemeente Dalfsen kan het best haar social media berichtgeving een 

persoonlijke schrijfstijl aanmeten. 
Deze schrijfstijl zorgt voor meer interactie en een betere band tussen de gemeente en haar inwoners.  
Daarnaast ondersteunt de uitkomst van de vraag ‘Op welke manier volgt u de gemeente op social 
media?’ uit de enquête dit antwoord. 
Wel moet er zakelijk worden geschreven bij crisisberichtgeving of zakelijke content zoals vacatures. 
Daarom moet de gemeente Dalfsen haar zakelijke schrijfstijl aanhouden op LinkedIn. 
 
Aanbeveling 4: Webcare is voor de gemeente een toekomstmogelijkheid. 
Respondenten geven aan dat zij graag een eenvoudig meldpunt hebben om bijvoorbeeld klachten in 
te dienen. Social media is voor dit, webcare, een goed middel. Goede mogelijkheden zijn Twitter en 
Whatsapp. Uit het onderzoek van Newcom blijkt dat het Twittergebruik afneemt, terwijl Whatsapp veel 
in gebruik is. Met Whatsapp bereikt de gemeente zodoende meer inwoners. Er moet wel worden 
onderzocht of inwoners van gemeente Dalfsen webcare via Whatsapp of Twitter willen, doordat 
Whatsapp een persoonlijk medium is.  
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Bijlage I 7s-model 
 
Om extra inzicht te creëren over de organisatie zal via het 7s-model een interne analyse worden 
uitgevoerd. Dit model brengt de sterkten en zwakten van een organisatie in kaart. Wanneer de zeven 
factoren in evenwicht zijn, heeft een organisatie optimale bedrijfsvoering (McKinsey). 
 

 
Figuur 7: 7s-model (7smodel.nl) 

 
Strategie 
Onder de noemer strategie wordt verstaan welke doelen het bedrijf heeft gesteld voor de toekomst. 
 
De gemeente Dalfsen omschrijft zichzelf als een gemeente met sociale samenhang, ruimtelijke 
kwaliteit en duurzaamheid. Ze durven bovendien haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties actief te betrekken bij beleid en uitvoering. Om dit in één zin te omschrijven hebben ze 
een centrale missie opgesteld: 
“Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene 
signatuur.” 
Deze missie is samengevat vanuit meerdere bouwstenen. In het document waarin de gemeente haar 
toekomst belicht, zijn dat onderstaande vijf pilaren: 

- Behoud van de vitaliteit en kwaliteit van leven in de kernen van de gemeente Dalfsen staat 
centraal, maar dit gaat niet vanzelf; 

- Het eindige karakter van de groei van inwoners en bedrijven (en dus van inkomsten) en de 
toenemende concurrentie tussen regio’s en steden, maken heldere keuzes en een gerichte 
inzet van (schaarse) middelen noodzakelijk; 

- Dalfsen kiest ervoor, vanuit haar bestaande kernkwaliteiten, zich te ontwikkelen tot een 
onderscheidende woonplaats; 

- Daarbij horen een op participatie gericht sociaal beleid, een ondersteunend economisch 
structuurbeleid en een op kwaliteit en duurzaamheid geënt ruimtelijk beleid; 

- De bestuursstijl om de missie en visie te realiseren is faciliterend en activerend waar mogelijk, 
en initiërend en leidend waar nodig (Gemeente Dalfsen, 2009). 

 
Systemen 
Bij systemen worden alle gebruikte systemen beschreven. Welke communicatiestromen, werkwijze en 
procedures zijn er? En gebruikt de organisatie een CRM? 
 
Binnen de organisatie zijn er veel medewerkers, zoals eerder genoemd in de factsheet. Om hen 
allemaal op de hoogte te houden van nieuws en meer, is er binnen de gemeente intranet aanwezig. 
Achter intranet zit vanzelfsprekend een Contentmanagementsysteem (CMS), net als bij de website. 
Het programma dat hiervoor wordt gebruik heet XperienCentral en is ontwikkeld door GX Software. 
Naast een CMS voor het beheren van zowel intranet als de website, is er een soortgelijke CMS voor 
documenten. Dit programma heet Join, gebouwd door het Nederlandse bedrijf Decos. Hierin staat per 
onderwerp gecategoriseerde documenten die op te vragen en in te zien zijn nadat een medewerker is 
ingelogd. Daarnaast maakt de gemeente Dalfsen gebruik van een kloksysteem. Via Timetell Client is 
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per medewerker een persoonlijk profiel en zijn/haar aanwezigheid in te zien. Ook kan de medewerker 
voor zichzelf zijn/haar kloktijden beheren, bijvoorbeeld wanneer er is thuisgewerkt. Zodoende hoeft dit 
niet door de afdeling financiën per medewerker handmatig te worden ingevuld, aangezien het 
geautomatiseerd is. 
 
Structuur 
Hoe is de structuur binnen de organisatie? Daar wordt naar gekeken onder het kopje structuur. 
 

 
Figuur 8: Organogram organisatiestructuur (Organogram gemeente Dalfsen) 

 
In het bovenstaande organogram is de organisatiestructuur van de gemeente Dalfsen te zien. De 
afdeling communicatie valt onder de eenheid Bedrijfsvoering. De eenheid wordt aangestuurd door een 
eenheidsmanager. Deze vormt samen met de andere vijf managers het managementteam (MT). 
Boven het MT staat het directieteam (DT). Zij houden beiden wekelijks vergaderingen over 
beslissingen en hoe er wellicht iets verbeterd kan worden. 
Binnen de afdeling communicatie zijn meerdere medewerkers actief met de uitvoering van het 
communicatiebeleid. Werkzaamheden zijn onder meer perscontact, het schrijven van (pers)berichten, 
onderhouden van de website en het intranet, ontwikkelen van de wekelijkse advertentie in de h-a-ah 
pagina en verdere communicatie met inwoners en medewerkers van de gemeente Dalfsen. 
 
Gedeelde waarde 
Centraal in Figuur 7 staat Shared Values, oftewel gedeelde waarde. Deze centrale factor is de 
verbinding is tussen de andere zes factoren. Onder gedeelde waarde valt het soort bedrijfscultuur en 
in hoeverre er een teamgevoel heerst. 
 
De gemeente Dalfsen heeft sinds 1 januari 2015 een nieuwe organisatiestructuur, zoals te zien is in 
Figuur 8. Daarbij is er een document opgesteld waarin drie kernwaarden zijn opgesteld. Hoe meer 
medewerkers (incl. managers en directie) aan deze drie waarden voldoen, des te beter de 
medewerkers zorgen voor een wendbaar Dalfsen. De drie kernwaarden zijn: 

- Resultaatgerichtheid: Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en het resultaat van je werk. 
- Zien van kansen en mogelijkheden: Jij denkt in kansen en mogelijkheden. 
- Samen werken aan het collectieve doel: Samenwerken en kwaliteiten benutten. Dat is jou  
      wel toevertrouwd (Gemeente Dalfsen, 2015). 
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Binnen de afdeling communicatie is een informele sfeer aanwezig. Mensen spreken elkaar persoonlijk 
aan en weten wat er binnen het leven van de ander speelt naast werk. Hierdoor is er een sterk 
teamgevoel aanwezig. 
 
Managementstijl 
De managementstijl heeft betrekking tot de vraag hoe het management omgaat met de medewerkers. 
Worden beslissingen genomen met de medewerkers, of vanuit het management zelf? 
 
Bij de gemeente zijn met de reorganisatie op 1 januari 2015 enkele managementlagen weggehaald, 
omdat er in het nieuwe beleid vanuit de medewerkers zelf meer ondernemerschap wordt verwacht. In 
plaats van leidinggevenden die bijvoorbeeld telkens gesprekken moeten plannen, geven medewerkers 
zelf aan of en wanneer er behoefte is aan een gesprek. Hierdoor is er geen traditionele verdeling meer 
waarbij de manager daadwerkelijk boven de medewerkers staat. Het is nu meer met elkaar verweven, 
maar de manager is alsnog het afdelingshoofd en dus verantwoordelijk voor de resultaten van de 
eenheid. 
Het Directie Team, dat hiërarchisch gezien boven het Management Team staat, neemt de 
beslissingen. Medewerkers hebben weldegelijk inbreng. Zij geven advies en daar wordt naar 
geluisterd, maar de uiteindelijke besluiten worden genomen door het DT. 
Boven het DT staat het college van Burgemeester en Wethouders. Zij zijn het dagelijkse bestuur van 
de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit (Gemeente Dalfsen, 2016). De 
gemeenteraad vergaderd over onderwerpen die de gemeente betreffen. Deze vergaderingen zijn voor 
de inwoners via internet live te volgen. De raad is opgesteld uit meerdere partijen waar de inwoners op 
hebben gestemd (Gemeente Dalfsen, 2016). 
 
Personeel 
Wat voor personeel werkt er binnen de organisatie? Hoe functioneren zij en wat voor 
beloningssysteem is er vanuit de organisatie voor hen? 
 
Bij de gemeente Dalfsen zijn zoals vermeld in de factsheet meer dan 200fte’s. Niet iedereen werkt 
fulltime. Tussen de medewerkers is onderscheid te maken, aangezien het grootste gedeelte in vaste 
dienst werken. Ook zijn een aantal medewerkers gedetacheerd vanuit andere gemeenten en werkt de 
gemeente met ZZP’ers. Dat laatste komt vaak voor in het geval van een project of bij de introductie 
van nieuwe systemen. 
De verdeling van de werkplekken verschilt per afdeling. In het algemeen zitten zij in één ruimte, echter 
zijn er uitzonderingen. Zo nemen grote afdelingen meerdere ruimtes in beslag, waar kleinere 
afdelingen waaronder communicatie de ruimte deelt met andere afdelingen die onder dezelfde 
eenheid vallen (Hovestad, Feedbackgesprek, 2016). 
 
Sleutelvaardigheden 
Sleutelvaardigheden zijn de unieke punten waarmee de organisatie zijn concurrenten aftroeft. Echter 
heeft een gemeente geen concurrentie, maar per gemeenten zijn er weldegelijk verschillen. Daarom 
wordt hier gekeken wat Dalfsen als gemeente uniek maakt. 
 
Als gekeken wordt wat een gemeente uniek maakt, zijn dat ofwel demografische kenmerken of andere 
redenen waar (toekomstige) inwoners naar op zoek zijn. Van dit laatste is belangrijk om te kijken wat 
mensen willen van hun woonomgeving. Het blijkt dat de inwoners van de gemeente Dalfsen op hun 
wenken worden bediend. Ruim 95% is zeer tevreden met de woonomgeving, 93% voelt zich thuis in 
de buurt en 94% is tevreden met de natuur rondom zijn woning. Daarnaast is veiligheid 
vanzelfsprekend belangrijk en ook daar scoort Dalfsen hoog. De criminaliteitscijfers zijn erg laag en 
onder het Nederlands gemiddelde. Afgelopen jaren was gemeente Dalfsen meerdere keren de 
veiligste gemeente in Overijssel (Gemeente Dalfsen, 2009). 
Naast de tevredenheid van de inwoners is er ook een groot aanbod voor het toerisme. Dalfsen biedt 
veel mogelijkheden voor bezoekende toeristen. Denk hierbij aan waterrecreatie aan de Vecht, de 
monumentale panden zoals kasteel Rechteren en de vele wandel- en fietsroutes door de natuur 
(Lautenbach, 2010). 
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Bijlage II Social media berichtgeving 
 
In deze bijlage staan afbeeldingen van de gemeentelijke berichtgeving op social media. Deze zijn van 
de kanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. De screenshots zijn ter ondersteuning van het 
onderzoek zoals uitgevoerd in 5.2 Welke informatie deelt de gemeente Dalfsen op het moment via 
social media? Er wordt per bericht beargumenteerd waarom voor die is gekozen. 
 

Facebook 
Deze post gaat over het persoonlijk aanspreken van de lezer. Dat is de lezen in de tekst en 
gecombineerd met het feit dat de foto’s zijn ingezonden door inwoners creëren zij burgerparticipatie. 
Afgaande op het aantal likes, reacties en hoe vaak het bericht gedeeld is bevalt dit de inwoners. Het is 
een zeer hoog scorend bericht. Wat zodoende de reden is voor de selectie van deze post. 
 

 
Figuur 9: Facebookpost omtrent Entente Florale (Gemeente Dalfsen, 2016) 

 
Een bericht schrijven vanuit de interesse van de inwoners is tevens een persoonlijke schrijfstijl. Het 
bericht hieronder is daar een goed voorbeeld van. Door te schrijven wat voor de inwoners dichtbij 
komt,  herkennen zij de situatie. Dit soort berichten zijn tevens succesvol, wederom afgaand op de 
interactie op deze post. 
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Figuur 10: Facebookpost met persoonlijke berichtgeving (Gemeente Dalfsen, 2016) 

 
Berichten met een zakelijke toon zijn minder gericht op interactie creëren en dat is merkbaar. Zo is 
onderstaand bericht een melding rondom een brand nabij het dorp Dalfsen. Er is slechts één like 
verkregen, echter is dit bericht gekozen ter illustratie om de schrijfstijl. Niet om de interactie waartoe 
dit bericht heeft geleid. 
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Figuur 11: Facebookpost met een zakelijke berichtgeving (Gemeente Dalfsen, 2016) 

 

Twitter 
Onderstaand bericht is gekozen ter illustratie omdat het een tweet is die op Twitter veel interactie heeft 
gezorgd. Normaliter worden tweets enkel gelezen en ontstaat er geen interactie. Met zes retweets is 
dit zodoende een succesvol bericht. 
 

 
Figuur 12: Twitterbericht gericht op informeren (Gemeente Dalfsen, 2016) 
 

LinkedIn 
Op LinkedIn plaatst de gemeente geen berichten. Echter is op de startpagina van de gemeente wel 
informatie aanwezig. Om toch aan te tonen wat de gemeente heeft staan voor de lezers op dit social 
media kanaal is gekozen om de beschrijving toe te voegen ter illustratie. 
 

 
Figuur 13: LinkedIn profiel gemeente Dalfsen (Gemeente Dalfsen, sd) 



37 
 

YouTube 
Op het videokanaal YouTube is de gemeente Dalfsen aanwezig, maar niet erg actief. Zoals eerder 
benoemd in het onderzoek plaatsen zij met een onregelmatige frequentie video’s op dit kanaal. In 
onderstaande afbeelding zijn de laatste vijftien geplaatste video’s te zien. 
 

 
Figuur 14: YouTube uploads kanaal gemeente Dalfsen (Gemeente Dalfsen, sd) 
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Bijlage III Enquête 
 
Om de literatuur toe te spitsen op de gemeente Dalfsen is fieldresearch uitgevoerd. Dit in de vorm van 
een enquête. In deze bijlage worden het aantal deelnemers, de vragen met bijbehorende antwoorden 
en antwoorden van open vragen behandeld. 
 
Met een totale doelgroep van 27.677 personen binnen de gemeente Dalfsen is een respons van 
0.58% behaald. Dit komt neer op 161 respondenten. Bij het uitzetten van de enquête is hij in eerste 
instantie onder de aandacht gebracht via social media kanalen van de gemeente, de gemeentelijke 
website, een bericht in de KERNpunten en door een persbericht te versturen. Na de eerste week is er 
wederom op social media, de website en in de KERNpunten een bericht geplaatst. In de tweede week 
werd dit herhaald, inclusief een nieuw persbericht, waarna vier dagen voor de sluiting van de enquête 
een laatste oproep werd geplaatst via internet. Desondanks de berichten via deze distributiekanalen 
verdeeld op meerdere momenten is de respons lager dan vooraf in gedachten genomen en eveneens 
lager dan de gemiddelde respons op gemeentelijke enquêtes. 
 
De enquête bevatte een introductietekst waardoor de lezer werd geïnformeerd waar de vragen voor 
bedoeld waren. Deze tekst luidde: 
 

 
 
De eerste vier vragen van de enquête zijn niet toegespitst op social media, maar gaan over algemene 
cijfers zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats. Deze vragen zijn door 148 
respondenten ingevuld, wat inhoudt dat er tussentijds dertien zijn gestopt met het beantwoorden. Van 
de 148 is 81 man en 67 vrouw. 
Qua leeftijd valt op dat vooral jongvolwassenen en ouderen hebben gerespondeerd. Er waren elf 
respondenten in de categorie 0 tot en met 17 jaar. 46 respondenten hebben een leeftijd tussen de 18 
en 34 jaar. Er waren 32 respondenten met een leeftijd van 35 tot en met 49 jaar. Tevens waren er 44 
50 tot en met 64 jarigen en vijftien respondenten hadden een leeftijd van 65 jaar of ouder. 
Negentien respondenten genoten een universitaire opleiding, 64 het HBO, 40 het MBO en 25 de 
middelbare school. 
Het grootste aantal respondenten, 80, woont in Dalfsen. 29 respondenten wonen in Nieuwleusen. elf 
respondenten zijn geen inwoner van de gemeente Dalfsen. De resterende respondenten wonen ofwel 
in Hoonhorst, Lemelerveld of het buitengebied. 
 
Op de vraag: ‘Maakt u gebruik van social media?’ antwoordden 129 respondenten positief, achttien 
negatief. De respondenten die ‘Nee’ kozen, werden naar een parallelle enquête verwezen. Deze 
vragen zijn te lezen vanaf Grafiek 13. Bij deze vraag was nog één respondenten gestopt waardoor het 
totaal uitkomt op 147. 

De gemeente Dalfsen laat onderzoek doen naar het gebruik van social media. Met dit onderzoek wil 
de gemeente graag uw mening horen over de gemeentelijke communicatie via verschillende social 
media. Momenteel maakt de gemeente gebruik van Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Maar 
bereiken we u hiermee voldoende? 
Daarnaast plaatst de gemeente berichten met verschillende soorten informatie. Maar is dit wat u 
verwacht van de gemeente? Ook hier kan u uw mening over geven. 
 
De opdracht wordt uitgevoerd door een student van Saxion Hogeschool. De gemeente gebruikt de 
resultaten om de communicatie via social media te verbeteren. Daarmee wil de gemeente (beter) 
aansluiten op uw wensen. De informatie uit de enquête wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal vijf minuten. De enquête is geopend tot en met 
zondag 22 mei. 
 
Alvast bedankt voor uw deelname! 
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Grafiek 6: Maakt u gebruik van social media? 

 
Het is voor de gemeente belangrijk om niet te worden ondergesneeuwd door andere kanalen die 
mensen online volgen. Daarom is gevraagd wanneer mensen het vaakst hun social media bekijken. 
Met 85 respondenten blijkt dat ’s avonds het beste tijdstip is om iets online te plaatsen. Hierna volgt op 
afstand de keuze voor ’s ochtends, met vijftien respondenten.  
 

  
Grafiek 7: Op welk tijdstip bent u het vaakst online? 

 
Van de 114 respondenten volgt bijna de helft, 55, de gemeente op Facebook. Twitter is telt 35 
respondenten. LinkedIn en YouTube hebben veel minder volgers, respectievelijk zeven en twee. 44 
respondenten geven aan de gemeente niet te volgen. 
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Grafiek 8: Volgt u de gemeente op social media? Zo ja, op welk medium? 

 
Door na te gaan op welke manier inwoners gebruik maken van de gemeentelijke social media kanalen 
is het eenvoudiger te bepalen welke tone of voice het beste past bij de berichtgeving. Het blijkt dat 
een meerderheid van 76 inwoners de gemeente Dalfsen privé volgt. 
 

 
Grafiek 9: Op welke manier volgt u de gemeente op social media? 

 
Social media zet de deuren open voor organisaties om de interactie aan te gaan met volgers. Met dit 
in gedachten is de vraag gesteld of de respondenten graag meer samenwerking zien tussen de 
gemeente en haar inwoners. 75 respondenten kiest ‘Ja’. Slechts acht kiezen definitief ‘Nee’, waar de 
resterende 28 geen mening hebben over dit onderwerp. 
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Grafiek 10: Ziet u graag meer samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners? 

 
Op de vervolgvraag welk social medium hiervoor het best geschikt is, blijkt dat Facebook de voorkeur 
geniet. 63 respondenten kiest hiervoor. Opvallend is dat er veertien keer ‘Anders, namelijk’ is 
gekozen. Veel voorkomende antwoorden hier zijn de gemeentelijke website en www.dalfsennet.nl.  
 

 
Grafiek 11: Welk social medium vindt u het meest geschikt om deze samenwerking aan te gaan? 

 
Om te bekijken in hoeverre de volgers van de gemeente op social media tevreden zijn met de huidige 
berichtgeving, is gevraagd naar een rapportcijfer per social medium. Facebook krijgt het hoogste cijfer, 
waarna Twitter als tweede volgt. Gemiddeld krijgen de kanalen een zeven en een zes als de cijfers 
worden afgerond. Echter ontvangen LinkedIn en YouTube weinig cijfers.. 
 
 

http://www.dalfsennet.nl/
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Grafiek 12: Welk cijfer geeft u aan de huidige berichtgeving van de gemeente op social media? 

 
In het onderzoeksrapport is te zien bij Grafiek 5 dat de respondenten graag meer informatie lezen op 
de gemeentelijke social media kanalen. Facebook is het meest gekozen en zij zien graag 
nieuwsberichten, een kijkje achter de schermen bij de gemeente Dalfsen, praktische informatie en 
persoonlijke berichtgeving naar de inwoners toe over ontwikkelingen die zij in het dagelijks leven 
tegen komen. 
Op Twitter zien de respondenten het liefst praktische informatie. LinkedIn moet volgens hen worden 
gebruikt om vacatures, stages en zakelijke informatie over de gemeente te delen. Via de video’s op 
YouTube zien de respondenten het liefst video’s van achter de schermen. Hoe gaat een gemeente te 
werk en ook informele video’s. 
Een huidig kanaal dat de gemeente nog niet in gebruik heeft is Whatsapp. Enkele respondenten zien 
dit middel gebruikt worden voor noodsituaties of crisisinformatie en webcare éénmaal wordt benoemd. 
Over het gebruik van Instagram zijn de meningen verdeeld, maar wederom wordt een kijk achter de 
schermen benoemd. Ook wordt de mogelijkheid om foto’s van inwoners te plaatsen benoemd, net als 
mooie plekken binnen de gemeente voor een sfeerbeeld. 
 
Hieronder wordt verder gekeken naar de resterende vragen, beginnend bij de eerstvolgende vraag 
over het gebruik van social media nadat de respondent deze negatief beantwoordde. 
 
Achttien respondenten gaven aan niet gebruik te maken van social media. Op de vraag waarom zij 
hiervoor kiezen kwam zestien keer antwoord. Over het algemeen hebben deze respondenten er geen 
behoefte aan of prefereren ze persoonlijk contact. 
 
Hierna volgde de vraag of de respondent verwacht in de toekomst alsnog gebruik te maken van social 
media. Van de achttien respondenten antwoordde elf ‘Nee’ en zeven weten dit nog niet. 
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Grafiek 13: Denkt u dat u in de toekomst alsnog gebruik gaat maken van social media? 

 
Voor de respondenten die op de vorige vraag ‘Weet ik niet’ beantwoordden was er de extra vraag 
welk social media kanaal dit waarschijnlijk zou zijn. Drie kozen voor Whatsapp en vier durven zich 
hierover niet uit te spreken afgaande op de antwoorden. Deze luidden ‘Zou niet weten wat het meest 
nuttig is’, ‘n.v.t.’, ‘gewoon mailcorrespondentie’ en ‘geen idee’. 
 

 
Grafiek 14: Van welk social medium zou u dan waarschijnlijk gebruik maken? 

 
De vraag ‘Maakt u gebruik van andere communicatiemiddelen van de gemeente Dalfsen?’ is aan de 
achttien respondenten gesteld. Twaalf van hen maken hier gebruik van, waar zes helemaal geen 
gebruik maken van gemeentelijke communicatie. 
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Grafiek 15: Maakt u gebruik van andere communicatiemiddelen van de gemeente Dalfsen? 

 
In het verlengde van de vorige vraag werd gesteld welke communicatiemiddelen dit zijn. Meerdere 
antwoorden waren mogelijk. De website wordt al vaakst benoemd, gevolgd door de huis-aan-huis-
bladen. Tevens zijn de folders en/of brochures en de KernPUNTEN veel in gebruik. 
 

 
Grafiek 16: Welke communicatiemiddelen zijn dit? 

 
Op de vraag in hoeverre de twaalfrespondenten tevreden zijn over de gebruikte middelen is 
grotendeels positief gereageerd. Echter hadden ook veel respondenten geen mening. Opmerkelijk is 
één ontevreden respondenten over de website. 
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Grafiek 17: Bent u tevreden met het gebruik van deze communicatiemiddelen? 

 
Net als aan de respondenten die ‘Ja’ hadden gekozen op de vraag of zij gebruik maken van social 
media, is de vraag ‘Ziet u graag meer samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners?’ gesteld 
aan de resterende respondenten. Zes van hen zien dit wel, drie niet en de overige drie heeft geen 
mening. 
 

 
Grafiek 18: Ziet u graag meer samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners? 

 
Op de vraag of social media hierin kan bijdragen meent slechts één respondent dat dit daadwerkelijk 
kan. Vier zijn van mening dat dit niet werkt en drie hebben geen mening. Het totaal aantal van acht 
respondenten komt voort uit het feit dat deze vraag alleen is gesteld aan respondenten die bij de 
vorige vraag meer samenwerking zien of geen mening hierover hadden. 
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Grafiek 19: Denkt u dat social media hierin kan bijdragen? 

 
Na deze vraag werden alle respondenten naar de afsluiting van de enquête geleid. Hier werd 
gevraagd of er nog opmerking over de enquête waren of de communicatie van de gemeente in het 
algemeen. De respondenten gaven vaker aan dat de gemeente de inwoners die niet gebruik van 
social media, dan wel communicatie via het internet in zijn geheel, moet uitsluiten. Communicatie via 
traditionele media blijft belangrijk in hun ogen. Tevens willen de respondenten dat de gemeente de 
overstap van zenden naar interactie maakt. Nu is het een afstandelijke organisatie en voelen zij zich 
niet betrokken. 
 


