OVERHEID 1.0 + 2.0 = OVERHEID 2.0
SOCIAL MEDIA VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE BURGER

CENTER FOR EGOVERNMENT STUDIES
SANNE TEN TIJE
LIDWIEN VAN DE WIJNGAERT
WILLEM PIETERSON

01/10/12

Voettekst: aanpassen via Beeld (of
Invoegen voor Office 2007 en
later), kies vervolgens Koptekst en

PLAN DE CAMPAGNE: ONLINE VRAGENLIJST
- Online vragenlijst
- Vragenlijst uitgezet in een panel dat representatief is
voor de Nederlandse bevolking
- Vragen over
- Gebruik van en oordeel over Social Media
- Oordeel over politiek en overheid
- Persoonlijke kenmerken
- Vignetten
- Vier thema’s: cultuur, veiligheid, milieu en verkeer
- Twee manipulaties: voor/ tegenstander, lokaal/nationaal

VOORBEELD VAN EEN VIGNET: THEMA VEILIGHEID
Stel, u bent een fervent tegenstander van het aanbrengen van beveiligingscamera's op
openbare plaatsen. De gemeente heeft plannen opgevat om op alle middelbare scholen in
de regio beveiligingscamera's aan te brengen. U kent in uw omgeving veel gezinnen met
schoolgaande kinderen. De gemeente onderneemt verschillende activiteiten om de plannen
toe te lichten.
Hoe waarschijnlijk is het dat u onderstaande activiteiten zult ondernemen?
- Informatie lezen in folders/huis-aan-huis bladen/kranten etc.
- Informatie lezen op een website
- Informatie krijgen via social media
- Mening geven en meedenken op een buurtbijeenkomst
- Mening geven en meedenken op een landelijke bijeenkomst
- Mening geven en meedenken op social media
- Meebeslissen op een buurtbijeenkomst
- Meebeslissen op een landelijke bijeenkomst
- Meebeslissen op social media

DE RESULTATEN...
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GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA IN HET ALGEMEEN

SOCIAL MEDIA GEBRUIK VOOR OVERHEIDSZAKEN

MOEITE EN IMPACT
- De impact van
alle activiteiten
is nagenoeg
gelijk.
- Informatie
zoeken kost
weinig moeite,
bijeenkomsten
kosten veel
moeite. Social
media zit er
tussen in.
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STELLING 1 T/M 5
GEBRUIK SOCIAL MEDIA
Mensen gebruiken eerder Social Media
als ze tegen iets zijn
Mensen gebruiken Social Media eerder
als een onderwerp dichter bij huis komt (NIMBY)
Twitter is de meest populaire Overheid 2.0 toepassing
Youtube is de minst populaire Overheid 2.0 toepassing
Burgers willen liever hun stem laten horen dan alleen maar
informatie consumeren
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CONCEPTUEEL MODEL
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kenmerken

Kennis en
ervaring
Attitude tav
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(online)
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Mee
Luisteren
beslissen
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INTENTENTIE TOT (ONLINE) PARTICIPATIE
Intentie tot
(online)
participatie

Locaal initiatief

Nationaal initiatief

Mee beslissen
Meepraten
Luisteren
Informatie
vergaren

Gebruik maken
van social media

Deelname aan
bijeenkomsten

RESULTATEN
- PERSOONLIJKE KENMERKEN
- KENNIS EN ERVARING
- ATTITUDE TAV DE OVERHEID
- ATTITUDE TAV SOCIAL MEDIA EN EPARTICIPATIE
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Persoonlijke
kenmerken

...EN DE JONGEREN DAN?
- Geslacht: geen invloed op participatie
- Opleiding: geen invloed op participatie (!)
- Leeftijd: invloed!
- Informatie: 50-plussers gaan eerder
informatie lezen, dan dertigers/veertigers en
jongeren
- Social media gebruik: jongeren gebruiken
eerder social media dan de dertigers/
veertigers en 50-plussers
- Bijeenkomsten: 50-plussers gaan weer liever
naar een bijeenkomst vergeleken met
dertigers/veertigers en jongeren
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STELLING 6 T/M 8
PERSOONLIJKE KENMERKEN
Mannen gebruiken eerder Social Media dan vrouwen
Mensen met een hoge opleiding gebruiken eerder
Social Media
Jongeren gebruiken eerder Social Media
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Kennis en
ervaring

ERVARING MET INTERNET EN SOCIAL MEDIA
- Als je zelf veel ervaring hebt met social media, ben je eerder
geneigd via social media te participeren (zeer sterk effect)
- Als je zelf veel ervaring hebt met internet, ben je eerder geneigd
via social media de participeren (sterk effect)
- Des te jonger je bent, des te meer internet & social media ervaring
- Voorzichtige conclusie
- Social media inzetten om jongeren te betrekken is
een goed initiatief

Kennis en
ervaring

INNOVATIVITEIT
- Hoe innovatiever, des te meer participatie in het algemeen
en in het bijzonder social media
- Saillant detail:
- Mannen vinden zichzelf innovatiever dan vrouwen
- Geen leeftijdseffect
- Geen opleidingseffect
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STELLING 9 T/M 11
KENNIS EN ERVARING
Mensen die zeggen meer ervaring te hebben met Internet
Mensen die zeggen meer ervaring te hebben met Social
Media
Mensen die innovatiever zijn gebruiken eerder Social
Media
...hebben een grotere intentie om
gebruik te maken van social media
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Attitude tav
de overheid

LID POLITIEKE PARTIJ EN (EIGEN) EFFECTIVITEIT
- Lidmaatschap van een politieke partij
- Leden van politieke partijen zijn eerder geneigd informatie te lezen en naar
bijeenkomsten te gaan dan niet leden
- Geen verschil in intentie gebruik social media
- Mogelijke verklaring: leeftijd? Nee! Geen samenhang.
- Politieke (eigen) effectiviteit
- Voorbeeld: ‘Mensen zoals ik hebben geen invloed op politieke beslissingen’
- Hoe effectiever je jezelf acht, des te meer informatie je tot je neemt, eerder aan social
media deelneemt en eerder naar bijeenkomsten gaat (sterkste correlatie) dan niet
politiek effectieve mensen
- Hoger opgeleiden achten zichzelf veel effectiever dan middelbaar en lager opgeleiden
- Mannen achten zichzelf veel effectiever dan vrouwen zichzelf achten

BETROKKENHEID EN
VERTROUWEN IN DE POLITIEK

Attitude tav
de overheid

- Mensen die betrokken zijn bij de politiek participeren eerder
(sterkste samenhang met bijeenkomsten)
- Mensen die vertrouwen hebben in de politiek hebben meer intentie
om te participeren meer via social media (sterkste effect) en
bijeenkomsten
- Persoonlijke kenmerken
- Geslacht geen invloed op vertrouwen, wel op betrokkenheid
(mannen meer betrokken dan vrouwen)
- Opleiding invloed op betrokkenheid en vertrouwen (des te hoger
opgeleid, des te meer betrokken en des te meer vertrouwen
- Leeftijd invloed op betrokkenheid en vertrouwen (des te ouder
des te meer betrokken, des te jonger des te meer vertrouwen)
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STELLING 12 T/M 15
ATTITUDE TAV DE OVERHEID
Leden van een politieke partij
Mensen die denken dat ze zelf in staat zijn een verschil
kunnen maken in de politiek
Mensen die meer betrokken zijn bij de politiek
Mensen die meer vertrouwen hebben in de overheid
...hebben een grotere intentie om
gebruik te maken van social media
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AARD EN EFFECTEN SOCIAL MEDIA

Attitude tav
social media en
eParticipatie

- Effecten van social media
- Voorbeeld: ‘Social media zullen de communicatie tussen overheid en burgers
verbeteren’
- Mensen die positiever zijn over de effecten van social media zijn meer geneigd om te
participeren.
- Aard van social media
- Voorbeeld: ‘Het open karakter van social media past niet bij de verheid
- Mensen die positiever zijn over de geschiktheid van social media voor de overheid
hebben een grotere intentie om te participeren (vooral via social media)
- Geen effecten van opleiding, geslacht of leeftijd (!)
- Conclusie: Als je overtuigt bent van de effecten van social media zul je eerder geneigd
zijn te participeren over het algemeen en via social media in het bijzonder.

Attitude tav
social media en
eParticipatie

MOEITE & IMPACT
Moeite

 Jongeren vinden dat informatie lezen het meeste moeite kost en naar bijeenkomsten gaan
even zeer, vergeleken bij de ouderen
 Des te ouder, des te meer moeite men moet doen voor participatie via social media
 Des te hoger opgeleid, des te minder moeite het kost om naar een bijeenkomst te gaan
Impact
 Vrouwen denken dat social media meer impact hebben dan mannen
 Des te hoger opgeleid, des te meer men denkt dat het impact heeft om naar een
bijeenkomst te gaan
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STELLING 16 T/M 18
ATTITUDE TAV SOCIAL MEDIA EN
EPARTICIPATIE
Mensen die denken dat social media effect hebben
Mensen die denken dat social media geschikt zijn voor
overheid 2.0
...hebben een grotere intentie om
gebruik te maken van social media
Mensen denken dat participatie via Sociale Media meer
impact heeft dan participatie via bijeenkomsten
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SAMENVATTEND: DE BELANGRIJKSTE FACTOREN
Persoonlijke
achtergrond

Attitude tav
de overheid

Attitude tav
social media en
eParticipatie

Ervaring met
Social Media

Demografische
kenmerken
Opleiding
Geslacht

Betrokkenheid
en vertrouwen

Verwachte impact en
attitude tav social media

Leeftijd

Intentie tot
eParticipatie
Mensen zijn meer op
zoek naar informatie
dan naar interactie

PARADOXEN VAN SOCIAL MEDIA EN OVERHEID2.0
- De eerste paradox
- De intentie om (online) te participeren is laag.
Men is vooral op zoek naar informatie
- Het aanbod van online (2.0!) participatiediensten is
vooral gericht op informatie
- Is dat omdat het aanbod ontbreekt of omdat
de behoefte aan participatie ontbreekt?
- De tweede paradox
- Door social media in te zetten bereikt de overheid
mensen die toch al betrokken zijn
- Wordt de kloof misschien alleen maar groter?

OVERHEID 1.0 + 2.0 ≠ OVERHEID 2.0
- Niet teveel verwachten
- Social media initiatieven zowel richten op
het verstrekken van informatie als op interactie
- Social media intitatieven naast offline initiatieven presenteren
- Duidelijk de impact van de participatie laten blijken
- Social media initiatieven richten op jongeren
- Social media initiatieven richten op mensen die al actief zijn
- ...met social media
- ...met politiek en overheid

LIDWIEN VAN DE WIJNGAERT
L.vandeWijngaert@UTwente.nl
06 13 72 19 83
SANNE TEN TIJE
S.tenTije@UTwente.nl
06 53 10 42 30
Center for eGovernment Studies
www.cfes.nl

01/10/12

Voettekst: aanpassen via Beeld (of
Lidwien
van
de2007
Wijngaert
Invoegen
voor
Office
en
later), kies vervolgens Koptekst en

11-1-12 2723

