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Sturen	  op	  sociale	  media	  
Maurits	  Kreijveld	  

	  

De	  wereld	  verandert	  mede	  door	  technologie	  

De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  internet	  en	  sociale	  media	  hun	  intrede	  gedaan	  in	  de	  wereld	  van	  beleid	  
en	  bestuur.	  Politici	  verspreiden	  hun	  mening	  en	  visie	  via	  Twitter	  en	  reageren	  er	  op	  elkaar.	  
Gemeenten	  laten	  hun	  burgers	  via	  online	  platformen	  meedenken	  over	  de	  toekomst	  van	  hun	  stad.	  
Daarnaast	  kunnen	  burgers	  concrete	  ideeën	  voor	  hun	  directe	  omgeving	  aandragen	  en	  meldingen	  
doen	  via	  websites	  als	  Verbeterdebuurt.nl.	  Ook	  is	  er	  steeds	  meer	  overheidsinformatie	  digitaal	  
beschikbaar	  gekomen,	  bijvoorbeeld	  via	  websites	  als	  Watstemtmijnraad.nl.	  Burgers	  kunnen	  
sneller	  en	  directer	  reageren	  op	  voorstellen,	  en	  zich	  gemakkelijker	  ‘ad	  hoc’	  organiseren	  met	  
gelijkgestemden,	  los	  van	  traditionele	  instituties.	  Dit	  alles	  heeft	  de	  dynamiek	  tussen	  burgers	  en	  
overheden	  enorm	  vergroot.	  	  

Er	  is	  veel	  geschreven	  over	  de	  grote	  belofte	  die	  deze	  digitale	  middelen	  hebben	  om	  relaties	  tussen	  
burgers	  en	  overheden	  te	  versterken.	  Sommigen	  voorzien	  een	  revolutionaire	  
netwerksamenleving	  die	  steeds	  meer	  taken	  zelf	  op	  zich	  neemt.	  Burgers	  gaan	  zelf	  publieke	  taken	  
organiseren	  en	  komen	  gezamenlijk	  tot	  ideeën	  en	  oplossingen,	  buiten	  de	  overheid	  om.	  In	  deze	  
visie	  zou	  de	  overheid	  steeds	  meer	  overbodig	  worden,	  zo	  lijkt	  het.	  Toch	  is	  de	  werkelijkheid	  
weerbarstiger:	  digitale	  middelen	  blijken	  geen	  wondermiddelen	  en	  vergroten	  niet	  ineens	  de	  
belangstelling	  van	  burgers	  om	  een	  actieve	  rol	  te	  gaan	  spelen	  in	  de	  samenleving.	  Sociale	  media	  
staan	  vaak	  in	  het	  teken	  van	  de	  waan	  van	  de	  dag	  en	  niet	  van	  de	  lange	  termijn,	  en	  veel	  burgers	  
schreeuwen	  op	  sociale	  media	  wel	  hun	  mening,	  maar	  blijken	  niet	  bereid	  daar	  vervolgens	  echte	  
actie	  aan	  te	  verbinden.	  De	  burger	  lijkt	  ongrijpbaar	  zoals	  Project	  X	  in	  Haren	  liet	  zien:	  de	  relatie	  
tussen	  het	  gedrag	  online	  en	  offline	  is	  complex.	  	  

Sociale	  media	  leveren	  voor	  overheden	  nieuwe	  uitdagingen	  op.	  Hoe	  haal	  je	  de	  waardevolle	  ideeën	  
uit	  de	  veelheid	  aan	  sociale	  mediaberichten	  en	  hoe	  kun	  je	  bouwen	  aan	  draagvlak	  voor	  beleid	  als	  
de	  inbreng	  van	  burgers	  via	  sociale	  media	  niet	  altijd	  representatief	  is	  voor	  de	  bevolking?	  Hoe	  
verhouden	  sociale	  media	  zich	  tot	  de	  dagelijkse	  realiteit	  van	  de	  beleidsmaker	  die	  
langetermijnafwegingen	  moet	  maken?	  En	  hoe	  verhoudt	  het	  betrekken	  van	  burgers	  in	  een	  
vroegtijdig	  stadium	  in	  de	  beleidsvoorbereiding	  zich	  tot	  het	  politieke	  besluitvormingsproces	  en	  
de	  rol	  hierin	  van	  een	  Kamer	  of	  Gemeenteraad?	  Bovendien	  wordt	  soms	  door	  deze	  ontwikkelingen	  
het	  gezag	  van	  de	  overheid	  ondermijnd.	  De	  mislukte	  vaccinatiecampagne	  tegen	  
baarmoederhalskanker	  in	  2009	  is	  daar	  een	  goed	  voorbeeld	  van.	  	  

Het	  lijkt	  erop	  dat	  de	  overheid	  mede	  door	  de	  bovengenoemde	  dilemma’s	  van	  bruikbaarheid	  en	  de	  
angst	  voor	  incidenten	  voorzichtig	  is	  geworden.	  Ze	  aarzelt	  met	  het	  op	  grote	  schaal	  of	  structureel	  
uitrollen	  van	  digitale	  participatiemiddelen.	  Het	  blijft	  voornamelijk	  bij	  eenmalige	  of	  kleinschalige	  
beleidsexperimenten.	  Daarmee	  laat	  de	  overheid	  kansen	  liggen	  om	  meer	  gebruik	  te	  maken	  van	  
de	  ideeën	  en	  de	  inzet	  van	  burgers.	  	  

	  

Niet	  afwachten	  maar	  sturing	  geven	  

Ondertussen	  gaan	  de	  technologische	  ontwikkelingen	  rond	  internet	  en	  sociale	  media	  in	  hoog	  
tempo	  door.	  Internet	  en	  sociale	  media	  dringen	  steeds	  meer	  door	  in	  dagelijks	  leven	  en	  zijn	  altijd	  
en	  overal	  beschikbaar.	  Het	  zijn	  filters	  geworden	  die	  sturen	  of	  bepalen	  welke	  informatie	  aan	  ons	  
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wordt	  gepresenteerd	  en	  in	  welke	  vorm,	  en	  met	  wie	  we	  omgaan	  en	  hoe.	  Onze	  bril	  op	  de	  
werkelijkheid.	  	  

Maar	  wie	  bepaalt	  het	  ontwerp	  van	  deze	  technologieën?	  Het	  ontwikkelen	  van	  internetdiensten	  en	  
sociale	  media	  wordt	  nu	  bijna	  volledig	  aan	  de	  markt	  overgelaten.	  Bedrijven	  als	  Facebook,	  IBM,	  
Apple	  en	  Google	  proberen	  waarde	  te	  halen	  uit	  het	  web.	  Zij	  ontwikkelen	  voortdurend	  nieuwe	  
toepassingen	  omdat	  zij	  kansen	  in	  de	  markt	  zien	  om	  nieuwe	  waarde	  te	  creëren	  voor	  hun	  
gebruikers	  en	  hun	  inkomsten	  te	  vergroten.	  Daarbij	  ligt	  de	  nadruk	  op	  dit	  moment	  op	  het	  
verzamelen	  van	  steeds	  meer	  informatie	  van	  hun	  gebruikers	  en	  het	  op	  basis	  daarvan	  ontwikkelen	  
van	  profielen	  en	  het	  inzetten	  op	  overredende	  technieken	  om	  consumenten	  aan	  te	  zetten	  tot	  
aankopen.	  Burgers,	  als	  gebruikers	  van	  sociale	  media	  en	  internet,	  gebruiken	  wat	  ze	  handig	  
vinden	  en	  worden	  in	  hun	  voorkeuren	  bevestigd	  en	  niet	  lastig	  gevallen	  met	  lastige	  dilemma’s	  die	  
bij	  een	  samenleving	  horen.	  	  

Diezelfde	  technologische	  mogelijkheden	  die	  door	  bedrijven	  worden	  ontwikkeld	  kunnen	  ook	  
anders	  worden	  vormgegeven.	  Om	  ideeën,	  kennis	  en	  inzet	  van	  individuele	  burgers	  beter	  te	  
gebruiken	  voor	  het	  collectief,	  de	  samenleving.	  Om	  te	  zorgen	  dat	  de	  diversiteit	  van	  de	  
samenleving	  slim	  benut	  wordt	  om	  iets	  collectiefs	  tot	  stand	  te	  brengen	  dat	  meer	  is	  dan	  de	  som	  
der	  elementen,	  oftewel	  de	  ‘wisdom	  of	  crowds’.	  Om	  de	  interactie	  en	  het	  begrip	  tussen	  mensen	  te	  
bevorderen,	  zodat	  het	  geluid	  van	  minderheden	  niet	  door	  de	  grote	  massa	  wordt	  overstemd,	  zodat	  
mensen	  effectiever	  samen	  beslissingen	  kunnen	  nemen	  en	  diverse	  losse	  bijdragen	  van	  iedereen	  
kunnen	  worden	  opgeteld	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  groter	  collectief	  vraagstuk.	  Met	  andere	  
woorden:	  het	  vormgeven	  van	  publieke	  belangen	  waar	  de	  overheid	  ooit	  zelf	  voor	  in	  het	  leven	  
geroepen	  is,	  ons	  collectieve	  geweten.	  En	  dat	  alles	  in	  lossere	  en	  flexibelere	  structuren	  die	  
aansluiten	  bij	  de	  complexiteit	  van	  maatschappelijke	  vraagstukken	  en	  passen	  in	  een	  tijd	  waarin	  
mensen	  minder	  strak	  georganiseerd	  zijn	  in	  vaste	  instituties.	  	  

Vanuit	  deze	  maatschappelijke	  behoeften	  bezien	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  ook	  overheden	  mede	  
richting	  geven	  aan	  deze	  technologische	  ontwikkelingen	  met	  maatschappelijke	  uitdagingen	  in	  het	  
achterhoofd	  en	  om	  zo	  vorm	  te	  kunnen	  geven	  aan	  het	  verankeren	  van	  publieke	  belangen	  in	  die	  
technologie.	  Om	  zo’n	  rol	  goed	  te	  kunnen	  vervullen	  heeft	  de	  overheid	  een	  visie	  nodig.	  	  

	  

Pionieren	  

De	  afgelopen	  jaren	  heb	  ik	  langs	  twee	  lijnen	  geprobeerd	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  deze	  visie.	  
Allereerst	  door	  met	  een	  praktische	  en	  nuchtere	  kijk	  te	  komen	  op	  de	  huidige	  mogelijkheden	  van	  
sociale	  media	  en	  internet	  in	  de	  dagelijkse	  beleidspraktijk.	  Uit	  eigen	  ervaring	  weet	  ik	  dat	  nieuwe	  
visies	  pas	  een	  kans	  maken	  als	  ze	  ook	  inpasbaar	  zijn	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk	  en	  de	  bestaande	  
kaders	  niet	  al	  teveel	  en	  te	  snel	  ontwrichten.	  Vaak	  is	  de	  wil	  er	  wel	  maar	  ligt	  de	  uitdaging	  in	  het	  
zorgvuldig	  laveren.	  Uit	  eigen	  meerjarig	  onderzoek	  naar	  het	  gebruik	  van	  sociale	  media	  door	  
burgers,	  politici	  en	  overheden	  blijkt	  bovendien	  dat	  de	  burger	  niet	  ineens	  veranderd	  is	  door	  
sociale	  media	  en	  internet.	  Het	  blijft	  in	  de	  meeste	  gevallen	  een	  kleine	  groep	  relatief	  hoog	  
opgeleide	  burgers	  die	  al	  politiek	  actief	  was,	  die	  ook	  actief	  zijn	  op	  sociale	  media.	  Het	  gedrag	  van	  
burgers	  online,	  vertaalt	  zich	  niet	  meteen	  in	  actief	  burgerschap	  en	  grote	  mobiliseerbaarheid	  in	  de	  
praktijk.	  Beleid	  maken	  blijft	  dus	  hard	  werken	  en	  met	  vele	  dilemma’s.	  Het	  vraagt	  om	  een	  andere	  
houding	  en	  mentaliteit	  om	  de	  relatie	  met	  burgers	  te	  veranderen.	  Meer	  over	  het	  onderzoek	  en	  de	  
beleidsaanbevelingen	  is	  te	  lezen	  in	  het	  boek	  ‘Veel	  gekwetter,	  weinig	  wol’.	  

Ten	  tweede	  heb	  ik	  toekomstbeelden	  ontwikkeld	  die	  laten	  zien	  hoe	  burgers	  en	  overheden	  in	  de	  
toekomst	  kunnen	  samenwerken	  in	  het	  aanpakken	  van	  maatschappelijke	  uitdagingen.	  Mijn	  
uitgangspunt	  hierbij	  was	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  nieuwe	  technologische	  ontwikkelingen	  de	  
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interacties	  tussen	  burgers	  kunnen	  versterken	  zodat	  ze	  in	  staat	  zijn	  betere	  beslissingen	  te	  nemen,	  
kennis	  te	  ontwikkelen	  en	  samen	  te	  werken.	  Vanuit	  een	  gelijkwaardigheid	  en	  ‘inclusiviteit’,	  als	  
tegenhanger	  tegen	  de	  diensten	  en	  toepassingen	  die	  op	  dit	  moment	  in	  ontwikkeling	  zijn	  bij	  
overheden	  en	  bedrijven:	  om	  burgers	  te	  monitoren,	  hun	  gedrag	  steeds	  meer	  te	  sturen	  en	  ze	  
effectief	  niet	  te	  laten	  participeren.	  De	  toekomstbeelden	  heb	  ik	  beschreven	  in	  ‘Samen	  slimmer.	  
Hoe	  de	  wisdom	  of	  crowds	  onze	  samenleving	  zal	  veranderen.’	  Ze	  geven	  een	  perspectief	  van	  wat	  ik	  
bedoel	  met	  de	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid	  om	  technologie	  mee	  vorm	  te	  geven.	  

Daarvoor	  heb	  meerdere	  disciplines	  bij	  elkaar	  gebracht	  die	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  
kennis	  hebben	  over	  interacties	  tussen	  mensen,	  want	  dat	  is	  waar	  een	  samenleving	  om	  draait.	  Het	  
gaat	  dan	  om	  technologie-‐ontwikkelaars	  uit	  de	  wereld	  van	  kunstmatige	  intelligentie	  en	  ict,	  
industrieel	  ontwerpers	  en	  interaction	  designers,	  experts	  op	  het	  gebied	  van	  collectieve	  
besluitvorming,	  sociologie,	  massapsychologie,	  communicatiewetenschap,	  marketing,	  
bestuurskunde	  en	  politicologie.	  Deze	  werelden	  leken	  tot	  nu	  toe	  gescheiden	  te	  zijn,	  terwijl	  in	  het	  
combineren	  van	  kennis	  en	  inzichten	  de	  sleutel	  naar	  een	  ‘oplossing’	  ligt.	  

Ik	  denk	  dat	  het	  bovenstaande	  illustreert	  wat	  pionieren	  voor	  mij	  inhoudt	  en	  wat	  de	  
sleutelwoorden	  zijn	  die	  daarbij	  horen:	  ‘vertalen’	  en	  ‘bruggen	  bouwen’.	  Weten	  of	  aanvoelen	  wat	  
het	  verbindende	  element	  kan	  zijn	  tussen	  verschillende	  disciplines	  en	  zienswijzen.	  Begrijpen	  wat	  
partijen	  (stakeholders)	  nodig	  hebben	  en	  laten	  zien	  dat	  nieuwe	  ontwikkelingen	  die	  in	  eerste	  
instantie	  complex,	  ‘ver	  van	  m’n	  bed	  show’	  of	  ‘eng’	  lijken,	  een	  nuttige	  rol	  kunnen	  spelen	  bij	  het	  
beter	  uitvoeren	  van	  de	  eigen	  taken	  van	  de	  organisatie,	  zoals	  de	  overheid.	  	  

	  

Een	  perspectief:	  zo	  kan	  het	  ook!	  

Hieronder	  bespreek	  ik	  drie	  voorbeelden	  van	  hoe	  sociale	  media	  en	  internet	  nu	  en	  in	  de	  toekomst	  
een	  waardevolle	  en	  concrete	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  samenwerken	  en	  samen	  
beslissingen	  nemen	  van	  burgers,	  en	  hoe	  overheden	  dit	  zouden	  kunnen	  gebruiken.	  Deze	  visies,	  
ontwikkeld	  door	  te	  pionieren	  met	  anderen	  samen,	  zijn	  bedoeld	  om	  overheden	  te	  laten	  zien	  ‘hoe	  
het	  ook	  kan’	  om	  zo	  enig	  tegenwicht	  te	  bieden	  aan	  de	  ontwikkelingen	  die	  sowieso	  gaande	  zijn	  en	  
onstuurbaar	  lijken.	  	  

	  

1.	  Sociale	  media	  voor	  het	  gericht	  betrekken	  van	  burgers	  

Sociale	  media	  hebben	  vaak	  een	  hoog	  ‘gezellig	  geklets’-‐gehalte,	  maar	  het	  wordt	  steeds	  duidelijker	  
dat	  ze	  waardevolle	  informatie	  bevatten.	  De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  we	  hier	  steeds	  meer	  
voorbeelden	  van	  gezien,	  zoals	  het	  vroegtijdig	  signaleren	  van	  de	  uitbraak	  van	  de	  Mexicaanse	  
griep	  en	  het	  voorspellen	  van	  bioscoopsuccessen.	  Ook	  is	  er	  een	  verband	  gevonden	  tussen	  het	  
verloop	  van	  de	  beurskoersen	  en	  Twitter-‐berichten.	  Sociale	  media	  monitoring	  is	  een	  toepassing	  
die	  sterk	  in	  opkomst	  is	  en	  steeds	  meer	  gemeengoed	  wordt	  bij	  bedrijven	  en	  overheden.	  
Geavanceerde	  analyses	  maken	  het	  mogelijk	  om	  op	  een	  hoger	  aggregatieniveau	  naar	  burgers	  te	  
luisteren	  in	  plaats	  van	  te	  proberen	  losse	  berichten	  van	  burgers	  te	  volgen.	  Een	  veel	  gebruikte	  
term	  is	  ‘opinion	  mining’	  of	  ‘sentiment	  analysis’.	  Hiermee	  kunnen	  grote	  hoeveelheden	  sociale	  
mediaberichten,	  in	  de	  meeste	  gevallen	  tweets,	  worden	  geanalyseerd.	  Software	  laat	  zien	  over	  
welke	  onderwerpen	  burgers	  praten	  en	  of	  ze	  positief	  of	  negatief	  tegenover	  die	  onderwerpen	  
staan.	  In	  plaats	  van	  naar	  vele	  individuele	  berichten	  te	  kijken,	  die	  in	  veel	  gevallen	  weinig	  
informatie	  bevatten,	  levert	  de	  analyse	  van	  grote	  hoeveelheden	  berichten	  nieuwe	  inzichten	  en	  
kennis	  op,	  ook	  wel	  ‘wisdom	  of	  crowds’	  genoemd.	  Waar	  een	  los	  bericht	  inhoudsloos	  kan	  zijn,	  
kunnen	  grote	  hoeveelheden	  berichten	  een	  bron	  van	  informatie,	  kennis	  of	  zelfs	  wijsheid	  zijn.	  
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Tijdens	  de	  laatste	  verkiezingen	  speelden	  deze	  analyses	  een	  belangrijke	  rol	  als	  alternatieve	  vorm	  
van	  opiniepeilingen	  om	  de	  verkiezingsuitslag	  te	  voorspellen.	  Bedrijven	  als	  KamDam	  en	  Coosto	  
voeren	  deze	  peilingen	  in	  Nederland	  uit.	  Deze	  peilingen	  blijken	  ondanks	  vele	  haken	  en	  ogen	  
behoorlijk	  nauwkeurig	  te	  zijn.	  Enkele	  eerste	  wapenfeiten	  wekken	  hoge	  verwachtingen:	  bij	  de	  
Tweede	  Kamerverkiezingen	  van	  2010	  was	  de	  voorspelling	  van	  analysebureau	  Clipit	  beter	  dan	  
die	  van	  de	  opiniepeilers.	  Upstream	  voorspelde	  begin	  2012	  dat	  Sybrand	  van	  Haersma	  Buma	  met	  
een	  ruime	  meerderheid	  de	  lijsttrekkersverkiezingen	  bij	  het	  CDA	  zou	  winnen.	  De	  traditionele	  
opiniepeilers	  hadden	  die	  grote	  overwinning	  niet	  zien	  aankomen.	  Gaat	  Maurice	  de	  Hond	  
uiteindelijk	  zijn	  baan	  verliezen	  aan	  deze	  nieuwe	  vorm	  van	  peilen?	  Dit	  blijft	  de	  vraag,	  vooral	  
omdat	  sociale	  media	  analyses	  ook	  allerlei	  vragen	  oproepen.	  Zo	  moet	  bedacht	  worden	  dat	  alles	  
nu	  slechts	  draait	  om	  populariteit.	  De	  representativiteit	  van	  de	  berichten	  blijft	  een	  
aandachtspunt.	  We	  weten	  ook	  niet	  goed	  waarom	  deze	  voorspellingen	  soms	  zo	  accuraat	  zijn.	  
Maar	  dat	  ze	  potentie	  hebben,	  lijkt	  zeker.	  	  

Deze	  analyses	  zouden	  in	  het	  vervolg	  permanente	  peilingen	  kunnen	  opleveren	  over	  bijvoorbeeld	  
beleidsvoorstellen	  of	  nieuwe	  wetgeving.	  Het	  belangrijk	  voordeel	  ten	  opzichte	  van	  enquêtes	  is	  
dat	  er	  bij	  sociale	  media	  peilingen	  geen	  sturende	  werking	  is	  zoals	  bij	  enquêtevragen.	  Er	  is	  meer	  
dan	  ooit	  sprake	  van	  spontaan	  en	  open	  luisteren	  naar	  burgers.	  Dit	  soort	  analyses	  werken	  echter	  
het	  beste	  op	  het	  moment	  dat	  je	  weet	  waar	  je	  naar	  op	  zoek	  bent,	  dus:	  wat	  er	  vanuit	  het	  beleid	  
belangrijk	  wordt	  gevonden.	  Dit	  vraagt	  dus	  ook	  om	  een	  visie	  van	  beleidsmakers.	  

Sommigen	  voorzien	  een	  voorspellend	  web	  dat	  in	  staat	  is	  te	  anticiperen	  op	  nieuwe	  opkomende	  
gebeurtenissen.	  De	  komende	  jaren	  zullen	  deze	  technieken	  en	  de	  bruikbaarheid	  ervan	  zich	  
verder	  moeten	  bewijzen.	  Wat	  mij	  betreft	  zou	  het	  monitoren	  van	  burgers	  slechts	  een	  begin	  
moeten	  zijn	  van	  het	  aangaan	  van	  een	  dialoog,	  een	  relatie	  met	  burgers	  via	  sociale	  media.	  Alleen	  
maar	  luisteren	  en	  aftappen	  bouwt	  geen	  draagvlak,	  geen	  begrip	  en	  zorgt	  voor	  een	  uiterst	  
passieve	  vorm	  van	  burgerparticipatie,	  als	  je	  dat	  al	  zo	  zou	  mogen	  noemen.	  Om	  tot	  echte	  
participatie	  te	  komen	  moet	  de	  overheid	  haar	  houding	  richting	  burgers	  veranderen.	  Letterlijk	  
open	  stellen,	  een	  hand	  reiken,	  begrip	  tonen.	  Het	  uiteindelijke	  resultaat	  zouy	  een	  betrokken	  
burger	  kunnen	  zijn	  die	  in	  plaats	  van	  veroorzaker	  van	  het	  probleem	  een	  deel	  van	  de	  oplossing	  
wordt	  van	  maatschappelijke	  vraagstukken.	  De	  intelligente	  omgeving	  kan	  daarin	  een	  belangrijke	  
rol	  spelen	  zoals	  het	  volgende	  voorbeeld	  laat	  zien.	  
	  

2.	  De	  intelligente	  stad	  als	  nieuw	  participatie-‐interface	  

Een	  tweede	  manier	  waarop	  digitale	  middelen	  toegevoegde	  waarde	  kunnen	  bieden	  is	  doordat	  
hiermee	  de	  dialoog	  tussen	  burger	  en	  overheid	  en	  burgers	  onderling	  vorm	  kan	  krijgen:	  de	  
intelligente	  omgeving	  kan	  een	  facilitator	  van	  interacties	  tussen	  burgers	  worden.	  	  

Belangrijke	  ontwikkelingen	  zijn	  de	  opkomst	  van	  sensoren	  in	  onze	  alledaagse	  omgeving	  zoals	  in	  
onze	  smartphones,	  en	  de	  mogelijkheden	  voor	  ‘augmented	  reality’:	  het	  verrijken	  van	  de	  
werkelijkheid	  zoals	  iemand	  die	  waarneemt,	  met	  extra	  informatie,	  bijvoorbeeld	  door	  deze	  op	  een	  
mobiele	  telefoon	  te	  tonen.	  In	  de	  toekomst	  zou	  dat	  via	  een	  bril	  of	  lens	  kunnen	  plaatsvinden,	  of	  
door	  deze	  informatie	  op	  een	  gevel	  te	  projecteren.	  De	  Google	  Goggels	  en	  software	  Layer	  zijn	  
goede	  voorbeelden	  van	  zulke	  toepassingen.	  Je	  krijgt	  dan	  als	  het	  ware	  een	  levende	  landkaart	  
waar	  je	  ‘live’	  kunt	  zien	  wat	  er	  speelt.	  We	  zouden	  dit	  ‘leven	  in	  het	  web’	  kunnen	  noemen.	  Dit	  is	  de	  
volgende	  stap	  na	  het	  virtuele	  internet:	  een	  genetwerkte	  omgeving	  die	  verrijkt	  wordt	  met	  
informatie.	  Burgers	  kunnen	  hun	  handelingen	  en	  gedrag	  dus	  afstemmen	  op	  wat	  ze	  zelf	  
waarnemen	  plus	  de	  aanvullende	  informatie	  over	  de	  omgeving	  die	  ze	  via	  het	  web	  kunnen	  krijgen.	  
Dat	  kan	  ze	  helpen	  in	  hun	  interactie	  met	  andere	  burgers:	  samenwerken,	  samen	  beslissingen	  
nemen,	  elkaar	  helpen	  en	  begrip	  krijgen	  voor	  elkaars	  perspectief.	  	  
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De	  omgeving	  zelf	  wordt	  ook	  interactiever	  en	  zelfbewust.	  Door	  de	  sensoren	  krijgt	  de	  omgeving	  
steeds	  meer	  ‘gevoel’	  voor	  de	  processen	  die	  er	  in	  de	  stad	  plaatsvinden.	  Uit	  de	  gegevens	  die	  met	  al	  
deze	  sensoren	  in	  de	  omgeving	  worden	  verzameld	  kunnen	  verbanden	  gehaald	  worden	  over	  
bijvoorbeeld	  gezondheid	  en	  leefomgeving,	  of	  over	  het	  gebruik	  van	  de	  openbare	  ruimte.	  Dat	  
levert	  waardevolle	  nieuwe	  kennis	  op.	  Uiteindelijk	  kan	  ‘de	  stad’	  niet	  alleen	  voelen	  maar	  ook	  
reageren	  en	  zich	  aanpassen	  om	  de	  activiteiten	  die	  erin	  plaatsvinden,	  bijvoorbeeld	  door	  met	  licht	  
de	  sfeer	  te	  veranderen	  of	  door	  letterlijk	  van	  vorm	  te	  veranderen	  en	  in	  te	  spelen	  op	  het	  moment	  
van	  de	  dag	  en	  het	  ‘ritme’	  van	  de	  bevolking.	  	  

Tot	  zover	  het	  vergezicht.	  De	  volgende	  stap	  is	  om	  in	  deze	  richting	  te	  gaan	  handelen.	  Bedrijven	  als	  
IBM	  en	  Siemens	  bouwen	  softwarepakketten	  waarmee	  overheden	  de	  processen	  in	  hun	  stad	  
kunnen	  monitoren	  en	  het	  bestuur	  daarop	  kunnen	  aanpassen.	  Een	  soort	  Sim	  City	  dus.	  Dit	  onder	  
de	  noemer	  van	  ‘smart	  cities’.	  In	  deze	  toekomstvisie	  gaat	  het	  om	  de	  burger	  in	  de	  intelligente	  
omgeving	  zoals	  de	  stad.	  Deze	  burger	  kan	  op	  allerlei	  manieren	  in	  interactie	  treden	  met	  de	  
overheid	  of	  met	  andere	  burgers	  en	  wordt	  daarbij	  geholpen	  door	  digitale	  media.	  Zo	  kan	  de	  
burger	  nieuwe	  onderwerpen	  agenderen	  door	  in	  een	  virtuele	  omgeving	  in	  de	  stad	  een	  bericht	  
achter	  te	  laten	  voor	  de	  overheid.	  Ook	  kan	  hij	  andere	  burgers	  aanspreken	  op	  hun	  gedrag.	  
Overheden	  kunnen	  hun	  diensten	  beter	  op	  burgers	  afstemmen.	  Burgers	  zijn	  niet	  het	  probleem	  
maar	  ook	  de	  oplossing.	  

De	  gedachte	  achter	  deze	  voorbeelden	  is	  dat	  burgers	  op	  allerlei	  manieren	  en	  op	  allerlei	  plaatsen	  
hun	  inbreng	  of	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  beleid	  en	  besluitvorming,	  zonder	  dat	  ze	  daar	  per	  se	  
hele	  grote	  dingen	  voor	  hoeven	  te	  doen:	  kleine	  berichten	  achterlaten,	  reacties	  geven	  op	  
ontwikkelingen	  in	  de	  stad	  of	  gestimuleerd	  worden	  om	  in	  dialoog	  met	  andere	  burgers	  te	  gaan.	  Dit	  
kan	  de	  drempel	  verlagen	  voor	  burgers	  om	  hun	  ongenoegen	  of	  waardering	  te	  laten	  blijken.	  	  

Digitale	  middelen	  ondersteunen	  dit	  proces	  door	  met	  voorbeelden	  te	  komen	  en	  te	  simuleren	  wat	  
de	  voorstellen	  van	  burgers	  kunnen	  gaan	  betekenen	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  stad.	  Ook	  kan	  
de	  voortgang	  digitaal	  worden	  gevolgd.	  Dit	  is	  een	  verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  gedachtegoed	  
achter	  Verbeterdebuurt,	  maar	  dan	  met	  een	  actievere	  rol	  voor	  de	  burger	  zelf	  in	  het	  oplossen	  van	  
knelpunten	  en	  problemen.	  Ook	  biedt	  de	  intelligente	  stad	  de	  mogelijkheid	  om	  burgers	  gericht	  te	  
informeren	  of	  attenderen	  op	  voor	  hem	  relevante	  ontwikkelingen	  of	  in	  voorbereiding	  zijnde	  
besluitvorming.	  Zo	  wordt	  de	  burger	  gericht	  geïnformeerd	  en	  kan	  hij	  direct	  een	  eigen	  bijdrage	  
leveren.	  

	  

3.	  Collectieve	  besluitvorming	  

Een	  derde	  terrein	  van	  het	  politiek-‐bestuurlijke	  proces	  waar	  digitale	  middelen	  een	  grote	  impact	  
kunnen	  krijgen	  is	  dat	  van	  de	  planning	  en	  besluitvorming.	  	  

De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  steeds	  meer	  online	  systemen	  gebouwd	  die	  het	  mogelijk	  maken	  om	  grote	  
groepen	  gezamenlijk	  te	  laten	  beslissen.	  Voorbeelden	  zijn	  Innovation	  Jam,	  Synthetron	  (gebruikt	  
door	  G500)	  en	  Liquid	  Democracy	  (ontwikkeld	  door	  de	  Duitse	  Piratenpartei).	  Hierin	  wordt	  
gewerkt	  met	  stellingen	  en	  stemrondes	  waarbij	  selectie	  plaatsvindt	  welke	  onderwerpen	  
doorgaan	  naar	  de	  volgende	  ronde	  in	  de	  besluitvorming.	  Deze	  platformen	  kunnen	  een	  aanvulling	  
zijn	  op	  of	  een	  alternatief	  voor	  de	  bestaande	  politieke	  besluitvorming.	  	  

In	  de	  verdere	  toekomst	  is	  het	  mogelijk	  om	  besluitvorming	  meer	  te	  combineren	  met	  feitelijke	  
informatie:	  gebruik	  makend	  van	  geavanceerde	  simulaties	  of	  serious	  gaming.	  Bij	  die	  
geavanceerde	  besluitvorming	  kan	  men	  kunstmatige	  intelligentie	  en	  besluitvormingsmodellen	  
gebruiken.	  Zogenaamde	  ‘intelligent	  agents’,	  kleine	  softwarepakketjes,	  kunnen	  standpunten	  uit	  
de	  samenleving	  vertegenwoordigen.	  Vervolgens	  kunnen	  simulaties	  gedaan	  worden	  waarbij	  
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bekeken	  wordt	  hoe	  onderhandeling	  tussen	  deze	  ‘agenten’	  met	  verschillende	  overtuigingen	  
uitpakt	  in	  scenario’s.	  Deze	  onderhandelingen	  zijn	  zo	  complex	  dat	  ze	  voor	  mensen	  vrijwel	  
ondoenlijk	  zijn.	  De	  uitkomsten	  bestaan	  uit	  scenario’s	  die	  gebruikt	  kunnen	  worden	  bij	  de	  
besluitvorming	  door	  mensen.	  

De	  kwaliteit	  van	  de	  besluitvorming	  kan	  hierdoor	  wellicht	  verbeteren	  omdat	  er	  meer	  inzicht	  is	  in	  
maatschappelijke	  wensen	  (draagvlak,	  representativiteit,	  legitimatie)	  en	  omdat	  er	  meer	  gebruik	  
wordt	  gemaakt	  van	  feiten.	  Ook	  wordt	  er	  slim	  omgegaan	  met	  de	  neiging	  tot	  strategisch	  gedrag.	  

	  

Mijn	  boodschap	  

Hierboven	  beschreef	  ik	  drie	  kansen	  om	  met	  digitale	  middelen	  beleid	  en	  besluitvorming	  te	  
verbeteren	  en	  de	  inbreng	  van	  burgers	  te	  vergroten.	  Hopelijk	  vormen	  deze	  een	  inspiratiebron	  
voor	  ambtenaren	  en	  politici	  om	  nu	  verder	  te	  experimenteren	  en	  de	  genoemde	  concepten	  verder	  
te	  ontwikkelen.	  Deze	  experimenten	  helpen	  bovendien	  bij	  het	  aanscherpen	  van	  de	  behoeften	  en	  
wensen	  van	  beleidsmakers	  en	  bestuurders.	  

Maar	  het	  moet	  niet	  bij	  experimenteren	  blijven.	  Er	  moet	  parallel	  een	  discussie	  gevoerd	  worden	  
over	  de	  wenselijkheid	  van	  de	  inzet	  van	  deze	  middelen.	  Welke	  rol	  zouden	  ze	  moeten	  vervullen	  en	  
wat	  zijn	  de	  consequenties	  daarvan?	  Hoe	  kunnen	  ze	  een	  waardevolle	  aanvulling	  vormen,	  zonder	  
alles	  van	  technologie	  afhankelijk	  te	  maken.	  Laten	  we	  niet	  afwachten	  op	  de	  ontwikkelingen	  die	  
sowieso	  vanuit	  het	  bedrijfsleven	  op	  ons	  af	  komen.	  In	  plaats	  daarvan	  zouden	  we	  vanuit	  
maatschappelijke	  behoeften	  deze	  ontwikkelingen	  actief	  moeten	  sturen:	  de	  toekomst	  cocreëren	  
we	  samen!	  En	  daar	  hoort	  een	  gezond	  debat	  bij.	  	  
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Tussen	  2009	  en	  2012	  werkte	  hij	  bij	  de	  Stichting	  Toekomstbeeld	  der	  Techniek	  aan	  een	  
toekomstverkenning	  over	  wisdom	  of	  crowds.	  Hij	  schreef	  met	  Chris	  Aalberts	  Veel	  gekwetter,	  
weinig	  wol	  over	  de	  inzet	  van	  sociale	  media	  door	  overheden,	  politici	  en	  burgers	  (SDU,	  2011)	  en	  
schreef	  Samen	  slimmer:	  hoe	  de	  wisdom	  of	  crowds	  onze	  samenleving	  zal	  veranderen	  (STT,	  2012	  en	  
Kluwer,	  2013).	  Sinds	  mei	  2012	  is	  hij	  als	  senior	  projectleider	  verbonden	  aan	  het	  Rathenau	  
Instituut	  waar	  hij	  zich	  bezighoudt	  met	  co-‐creatie,	  innovatie	  en	  digitale	  democratie.	  Zijn	  blogs	  op	  
persoonlijke	  titel	  verschijnen	  regelmatig	  bij	  Frankwatching.com.	  	  


