
Technische vraag Programmabegroting 2018: 
 
Zie pagina 13: Aantal volgers digitale communicatiemiddelen: Is iets bekend over de 
mate van actieve interactie van volgers via deze sociale media? 
 
 
Interactie online kanalen 
 
Inleiding 
Sinds 2013 is de gemeente Stichtse Vecht actief op sociale media. Zowel om bij te dragen aan een 
betere dienstverlening, informatievoorziening én dialoog als omdat inwoners verwachten dat zij met 
hun gemeente in gesprek kunnen gaan. In de eerste verkennende fase is het aantal volgers op onze 
sociale mediakanalen met name gestegen via organisch bereik (= zonder betaalde varianten). 
Inmiddels zijn we in de experimenteerfase aanbeland en gaat de gemeente ook het online gesprek 
aangaan met onze volgers. We geven de interactie vorm door een integrale aanpak van al onze 
digitale middelen, door te zorgen voor zoveel mogelijk ‘kruisbestuiving’. Bijvoorbeeld door Facebook of 
de digitale nieuwsbrief als aanjager voor de website te gebruiken, of andersom.  
 
Rapportage 
Elk kanaal genereert eigen statistieken die inzichtelijk zijn in rapportages. Dit zijn absolute aantallen,  
zoals bezoekers van de website, het aantal views op YouTube, clicks in de online nieuwsbrief en het 
aantal volgers/fans op social media. Maar  de social mediakanalen als Facebook en Twitter geven ook 
informatie over het bereik en de de mate van interactie met de volgers (Engagement)). Zo kunnen we 
zien welke content wel een gesprek met een doelgroep oplevert en wat tot minder/geen interactie 
leidt.  Uiteraard acteren we actief op vragen die ons via de sociale mediakanalen worden gesteld. 
 
Kanalen 

• Website 
De gemeentewebsite is vaak het ‘startpunt’ van de interactie met inwoners/ondernemers. 
Mensen zoeken iets op, lezen een nieuwsbericht en willen vervolgens iets regelen of 
reageren.  

 
• Samen@work-extern  

Om echt samen te werken met externen is sinds dit voorjaar een ‘social extranet’ beschikbaar: 
Samen@work-extern. Hier kunnen specifieke – besloten- groepen gevormd worden, waar 
inwoners, ondernemers  en medewerkers uit de organisatie contact kunnen hebben over een 
bepaald onderwerp of project. Dit is bij uitstek geschikt om participatie te realiseren. Er zijn 
momenteel diverse groepen actief, zoals: Ontwikkeling winkelcentrum Bisonspoor en 
omgeving, de buurtsportcoaches en de medewerkers van het Sportpunt/de gemeente, de 
groep 'Cultuurhistorie en Cultuur - Koepels', een klankbordgroep voor het plan Rondom de 
Vecht, een Klankbordgroep openbare ruimte Bisonspoor. 
 

• Digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief heeft  nu 1786 abonnees die wekelijks het gemeentenieuws ontvangen, we 
kunnen van elk bericht zien hoeveel mensen het aanklikken en zo dus achterhalen waar de 
belangstelling naar uit gaat en daar onze informatieverstrekking weer op inrichten.  
  

Via Facebook & Twitter vindt de meeste ‘directe’ online interactie plaats, hier reageren mensen en 
geven we antwoord of gaan we het gesprek aan en dit gebeurt steeds meer: 
 

• Facebook 
Via onze Facebookpagina hebben wij vorig jaar 624 berichten ontvangen. Dit jaar staat de 



teller al op 1782. Een stijging van maar liefst 186%.  
 

• Twitter 
Hebben we in 2016 nog 888 ingekomen twitterberichten ontvangen, in 2017 is dat aantal  
gestegen naar 1630 (peildatum 15 oktober). Een stijging van 84%. 
 

Op LinkedIn, YouTube, Instagam & Snapchat is Stichtse Vecht ook actief, daar zenden we vooral nog 
en is er nog weinig interactie. De mogelijkheden van deze platformen willen we wel meer gaan 
benutten, bijvoorbeeld in het kader van de communicatie rond de raadsverkiezingen. 
 
WhatsApp 
Sinds september 2016 gebruiken we ook WhatsApp als online communicatie en 
dienstverleningskanaal. Sinds januari van dit jaar zijn er 1570 appjes ontvangen. Dat betekent ca. 175 
appjes in een maand. De app berichten worden dezelfde dag, bij voorkeur binnen 4 uur beantwoord. 
Via webcare rapportages kunnen we dagelijks monitoren wat er is binnengekomen en wat er is 
beantwoord. Een belangrijk interactiekanaal dat nog veel verder zal groeien.  
 
Fixi 
Via het online meldingssysteem voor inwoners Fixi doen ook steeds meer mensen meldingen. 
Terugkoppeling verloopt via de Fixi app/site (al dan niet aangejaagd door e-mail).  
 
MediaLab 
Het MediaLab is de plek in de gemeentelijke organisatie waar het Klant Contact Centrum (KCC) en 
communicatie (redactie, woordvoering & adviseurs) nauw samenwerken op online gebied. Hier vindt 
bijna alle interactie via de social media kanalen plaats. Door deze manier van werken halen we de 
buitenwereld binnen en kunnen zo weer gericht naar buiten toe treden (buiten=binnen=buiten). Dit 
zorgt voor snelle interactie. Voor het Sociaal Domein wordt dit nog specifiek gemonitord. 
Het MediaLab is sinds half augustus operationeel. 
 


