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VOORWOORD
Van de hoofdredacteur
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3

Dit jaarboek 2018 gaat over de invloed van de digitalisering op de democratie. Dat is een thema dat bij veel griffiers
gemengde gevoelens oplevert: digitalisering is relevant weten we allemaal, maar moeten we het daar nou zo uitgebreid
over hebben? De jaarboekredactie antwoordt daarop volmondig ja: wij willen we het er inderdaad uitgebreid over
hebben. We zijn daarom ook enthousiast dat het jaarboek 2018 naadloos aansluit op het thema van het
jubilieumcongres ‘De griffier als informatiemakelaar’.
In het jaarboek plaatsen we de griffier als informatiemakelaar in het bredere kader van de democratie. Ontwikkelingen
op het gebied van informatie, technologisering en digitalisering hebben immers enorme invloed op de werking van de
democratie én op het werk van volksvertegenwoordigers en griffiers daarbinnen. We hebben ons best gedaan om die
invloed op alle niveaus, abstract en praktisch, in verleden, heden én toekomst aan de orde te stellen in dit jaarboek. Als
redactie denken we dan ook dat er voor ieder wat wils in zit. We bieden met dit jaarboek verhelderende
beschouwingen, relevante interviews, scherpe opinies en inspirerende praktijkvoorbeelden van nieuwe toepassingen
van digitalisering waar je als griffier en informatiemakelaar je voordeel mee kunt doen.
Als het thema ‘digitalisering’ is, kun je eigenlijk niet meer aankomen met een papieren jaarboek. De discussie daarover
werd al langer gevoerd binnen de redactie en de vereniging, maar dit jaar hebben we de stap gewaagd: het jaarboek is
online beschikbaar, en bovendien door lezers zelf als pdf te downloaden. We zijn ontzettend benieuwd wat onze lezers
daarvan vinden.
Klaartje Peters
Hoofdredacteur Jaarboek 2018
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REALISTISCH KIJKEN
NAAR DIGITALISERING
EN DEMOCRATIE
Een interview met Albert Meijer
Klaartje Peters en Frederik van Dalfsen
(Redactie Jaarboek)

02
Van de hoofdredacteur
De jaarboekredactie vroeg aan Albert Meijer: wat is digitalisering eigenlijk,
en wat zijn de gevolgen ervan voor politiek en bestuur? En ook: leiden
technologisering en digitalisering nu tot wezenlijke veranderingen, of
verlopen democratische processen in de kern nog steeds hetzelfde, maar
enkel via andere kanalen dan vroeger? Lees wat hij antwoordde!
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Namens de jaarboekredactie spraken Klaartje Peters en Frederik van Dalfsen met hoogleraar Publieke innovatie Albert
Meijer over digitalisering en de invloed van digitalisering op de democratie, het onderwerp van dit jaarboek.

Vanuit de wetenschap hanteren wij het volgende begrippenkader: informatisering is het geheel aan ontwikkelingen als
gevolg van toenemende technologisering (vroeger ook wel automatisering). Dus een ontwikkeling in techniek (snellere
computers, snellere verbindingen, kleinere computers) leidt tot tal van toepassingen die we samen informatisering
noemen (open data, big data, datagedreven sturen, artificial intelligence). De term digitalisering legt de nadruk op de
techniek, maar het is belangrijk om te beseffen dat de techniek an sich geen invloed heeft: de techniek heeft pas invloed
als deze doorwerkt in de percepties en handelingen van mensen. Plat gezegd: een app die door niemand wordt
gebruikt, heeft geen enkele invloed. Daarom moeten we kijken naar de gebruikspatronen van nieuwe technologieën.

De technologie biedt mooie instrumenten, maar leidt ook tot een minder direct zichtbare transitie. Ik vind dat de
Amerikaanse socioloog Soshana Zuboff dat in haar beroemde boek uit eind jaren tachtig,
, goed beschrijft. Zij schetst hoe nieuwe technologie eerst gewoon het werk van mensen makkelijker maakte en
het al snel van ze overnam. In die zin is technologie, in welke vorm dan ook, ‘gewoon’ een ander instrument. Máár
Zuboff beschrijft ook hoe technologie niet alleen mensen verving, maar ook nieuwe soorten werk creëerde. Er ontstond
bijvoorbeeld behoefte aan mensen die data kunnen analyseren, een beroep dat daarvoor helemaal niet bestond.
Technologie leidt dus tot een fundamentele verandering van werk en het productieproces, zoals Zuboff het beschrijft.
Er ontstaan nieuwe beroepen (zoals dataspecialist), nieuwe organisatievormen (denk aan een afdeling automatisering)
en nieuwe informatiestromen, die tot veranderingen leiden. Kortom: niet alleen een instrument, maar ook een
maatschappelijke transitie.
En ik denk zelf eigenlijk dat het nog veel fundamenteler is. Niet alleen werk verandert door technologie. Ook allerlei
andere aspecten van de samenleving veranderen erdoor. We krijgen nieuwe manieren van kijken, waarden en ideeën.
Omdat technologie an sich nooit helemaal waardevrij is. Dat wordt overigens heel mooi geïllustreerd door de
technologie-filosoof Neil Postman, in zijn boek
kent wellicht de uitspraak
hebben op

(1985) – sowieso al een prikkelende titel. Je
, waarmee wordt bedoeld dat nieuwe media niet alleen invloed

wij de boodschap ontvangen, maar ook op wat de boodschap eigenlijk is.

Postman beschrijft treffend hoe de komst van de televisie (ook schijnbaar gewoon een nieuw instrument) enorme
impact heeft gehad op onze gehele samenleving en de waarden-sets die we samen nastreven. Die televisie leidde er
namelijk toe dat de logica van dat apparaat, en hoe je daar boodschappen kunt brengen, heel dominant werd voor ons
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gehele leven. In zekere zin maakte het van alles entertainment. Niet in de laatste plaats van politiek en democratie: je
moet als politicus een show opvoeren, in oneliners spreken, kortom: het moet leuk zijn. Wie dat niet kan, ligt eruit. Dat
heeft de politiek fundamenteel beïnvloed.
Het medium c.q. de technologie is dus nooit waardevrij. Dat geldt ook zeer expliciet voor de huidige
digitaliseringsontwikkeling. De komst van nieuwe technologie stuurt ons perspectief op onze omgeving, brengt
verschuivingen in welke waarden belangrijk zijn en heeft dus ook direct impact op hoe democratie werkt. En daarmee
op het werk van de griffier.

Ja, het duidt op een re-framing van het beroep van griffier, als gevolg van technologisering en informatisering of
digitalisering. Vroeger was dat een ander vak dan nu, en dat komt onder meer door de digitalisering. En het is natuurlijk
onmiskenbaar zo dat informatie, in een tijd van informatisering en digitalisering, een veel grotere positie krijgt. Dit
betekent ook dat het werk van de griffier fundamenteel verandert. Net als de TV de besteding van onze vrije tijd grondig
heeft omgegooid, transformeert de digitalisering het werk van de griffier.

Dat zit op een vrij diep niveau. Ik zie een aantal heel belangrijke ‘waarden’ die door informatisering en digitalisering op
een heel sterke manier in ons leven gedrukt worden. Zoals televisie dat deed met entertainment. Voor mij zijn de twee
belangrijkste ‘waarden’ die van enerzijds de alsmaar groeiende legitimiteit van het getal en anderzijds de alsmaar
toenemende nadruk op verbondenheid.
De wereld van informatisering is er natuurlijk in de kern één van enen en nullen. Het is een sterk rationeel domein ook,
waarin iets klopt of niet klopt. Die sterke nadruk op rationaliteit zie je op allerlei punten in ons leven terugkomen: een
sterke nadruk op feitelijke informatie (van infographics tot stappentellers en slaapmonitors) en een sterke nadruk op
rationele afwegingen en debatten ten kostte van bijvoorbeeld emotie en gevoel (in de politiek, maar ook in ons
persoonlijke leven in keuzes over bijv. opleiding, werk, investeringen etc.). Deze sterke focus op feitelijke informatie, op
rationele afwegingen noemen we ook wel ‘dataïsme’. Ik zie dat als een heel sterke factor in onze huidige samenleving,
als gevolg van informatisering/digitalisering en de onderliggende opkomst van technologie.
Een andere manier waarop informatisering/digitalisering onze samenleving fundamenteel verandert, is de enorme
nadruk op ‘verbinden’. De nu dominante logica is dat alles met elkaar moet worden verbonden, dat dat leidt tot
meerwaarde. Dit geldt voor mensen (sociale media, mobiel bereikbaar zijn) maar ook voor techniek (the internet of
things, de enorme toename van aan elkaar gekoppelde datasets etc.). Die logica leidt tot een andere manier van
denken en organiseren, dat zie je bijvoorbeeld goed in de juridische keten. Als alle organisaties, zoals de politie, het OM
en de rechterlijke macht, hun informatiesystemen op elkaar aansluiten, dan lost dat alles op, lijkt wel het uitgangspunt.
Wat is echter het gevolg? Grenzen tussen deze organisaties vervagen, maar die grenzen hadden natuurlijk wel een
functie. Die zijn er bijvoorbeeld om de scheiding der machten overeind te houden, en voldoende checks en balances in
het systeem als geheel te hebben. Nu wordt bijvoorbeeld steeds onduidelijker van wie ‘data’ eigenlijk is. En dat de
inzage van verzekeringsmaatschappijen in elektronische patiëntendossiers gevoelig ligt, snapt iedereen. Toch doen we
hard ons best om ook in de zorg allerlei databases aan elkaar te koppelen. Om maar verbonden te zijn.
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De logica van onderlinge verbondenheid en het centraal stellen van informatiestromen in het komen tot oplossingen
voor publieke vraagstukken (zoals het goed overeind houden van een juridisch systeem) lijkt dus strijdig met de logica
achter het ontwerp van het systeem als geheel. Daarbij zie je meer en meer dat het denken in termen van netwerken
en open verbindingen, open data, dominant is. Voor mij is die sterke gerichtheid op verbondenheid dus het tweede
belangrijke gevolg, een diepgewortelde ‘waarde’ die digitalisering ons eigenlijk oplegt. En die dus maatschappelijk veel
impact heeft, die veel betekent voor ons dagelijks leven. Net als die van de cijfermatige rationaliteit.

Het antwoord op die vraag is de laatste jaren wat aan het veranderen, zou je kunnen zeggen. En het is overigens ook
een vrij gepolariseerd debat, met sterke voor- en tegenstanders. Terwijl het volgens mij gaat om een genuanceerd
verhaal over de relatie tussen democratie en digitalisering.
Wat ik constateer is dat er, hoewel er vanaf het begin van deze discussie ook wel aandacht is voor de ‘digitale kloof’, in
het praten en denken over het effect van technologie en digitalisering op democratie lange tijd een optimistisch
perspectief heeft gedomineerd. De claims van de digitale democratie waren al die jaren: digitalisering leidt tot meer
toegang tot het debat voor meer mensen, tot betere informatievoorziening, tot beter debat en tot meer participatie. Er
was veel oog voor de mogelijkheden die nieuwe technologieën creëren voor burgerbetrokkenheid en versterking van
de democratie.
Het dominante denken was dat we de goede kanten van de kleinschalige democratie weer zouden kunnen herwinnen,
‘het digitale Athene’: door technologie kun je dat dorpsplein weer nabootsen, maar dan nu een digitaal dorpsplein,
waarop iedereen weer kan meepraten. Het publieke debat kan weer toegankelijk worden voor iedereen. Met een stem
via je telefoon of ander medium kon je meebeslissen. Dat was echt een hoopvol betoog.

In het artikel

(2012)[1] beschrijft Albert Meijer

samen met Davied van Berlo hoe de digitalisering de tegenstelling tussen directe en indirecte en ‘oude’ en
‘nieuwe’ democratie kan doen verdwijnen. Via online platforms zoals het Liquid Feedback systeem kunnen
grote groepen mensen bij democratische besluitvorming worden betrokken, en ook op allerlei momenten in
de tijd, zodat we niet van periodieke verkiezingen afhankelijk zijn. Doordat de discussie begint bij issues, die al
dan niet voldoende steun krijgen, en doordat mensen hun stem kunnen delegeren aan een ander, krijg je een
vertegenwoordigend systeem dat thematisch en gefragmenteerd is.

Die stroming is zeker niet weg, maar je ziet wel dat we de laatste jaren veel meer oog hebben gekregen voor de
negatieve effecten, en de risico’s. We hebben het over bubbles, fake news, en over de ongewenste beïnvloeding door
de Russen van Amerikaanse verkiezingen vanuit anonieme accounts, ondoorzichtige websites en algoritmes die
bepalen wat nieuws is en wat niet. Het debat over de invloed van technologie en digitalisering is defensiever en
zorgelijker geworden.
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Ik denk toch vooral het laatste. Om één of andere reden werd tot voor enkele jaren vooral sterk vertrouwd op de
kansen en de mogelijkheden, en was er minder aandacht voor de negatieve kanten. Je zou kunnen zeggen dat we lange
tijd enigszins naïef waren, en nu dus wat minder. Technologie is natuurlijk nooit goed in zichzelf, en kan altijd voor
goede en slechte dingen worden gebruikt. Het stelt mensen in staat om zich te verenigen, bijvoorbeeld in
vrijwilligersnetwerken. Maar netwerken kunnen ook verkeerd worden gebruikt natuurlijk, denk aan criminele netwerken.

Ik zie dat er lange tijd een hele positieve, hoopvolle kijk op burgerschap ten grondslag heeft gelegen aan het denken
over digitale democratie. Het beeld was toch vooral dat van mensen die graag participeren, die naast hun dagelijks
leven tijd vrijmaken om digitaal met elkaar een genuanceerde discussie aan te gaan en mee te praten. Maar mensen
doen helemaal niet wat je wilt dat ze doen, die hebben een gewoon leven te leiden, met allerlei dingen die ze
belangrijker vinden dan online genuanceerd debatteren. En dat leidt bij de pleitbezorgers van digitale democratie keer
op keer tot teleurstelling over hun deelname. Je zou kunnen zeggen dat we hebben moeten constateren dat de grotere
digitale mogelijkheden om te participeren en mee te praten niet noodzakelijkerwijs - en misschien wel sowieso niet leiden tot meer participatie. Sterker nog, je kunt misschien wel constateren dat de toegenomen toegangsmogelijkheden
tot (online) debat eerder hebben geleid tot een vervlakking van datzelfde debat. In die zin ben ik zelf ook wat minder
optimistisch geworden. Sadder and wiser.

De digitalisering leidt tot een fundamentele verandering van machtsverhoudingen en resulteert enerzijds in
fragmentatie en anderzijds in nieuwe concentratie van macht. Dat is natuurlijk niet nieuw, macht en verschuivende
verhoudingen zijn natuurlijk van alle tijden. Maar je ziet wel duidelijke aan digitalisering te koppelen verschuivingen. Een
mooi voorbeeld uit de oude doos is de invoering van één van de eerste geautomatiseerde systemen in het
Amerikaanse Congres, waarmee je voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden centraal kon zien waar werd
vergaderd en wat er op de agenda stond. Tot dat moment hadden ervaren senatoren en afgevaardigden een enorme
kennisvoorsprong, omdat zij wisten op welk moment in welk zaaltje iets werd besproken, maar die machtspositie waren
ze dus in één keer kwijt.
Je ziet dat burgers zich tegenwoordig veel beter informeren, soms zelfs beter geïnformeerd zijn dan bestuurders. Daar
kun je tegenwoordig als ambtenaar en bestuurder beter maar rekening mee houden op een bewonersavond. Een
ander voorbeeld zijn de systemen waarmee je in één oogopslag kunt zien wat politici hebben gestemd. Dat is een
enorm machtsmiddel voor burgers in verkiezingstijd, althans in potentie, en het beïnvloedt ook de politici zelf. Dat soort
veranderingen leiden tot andersoortige verhoudingen tussen burgers en bestuur, en dat verandert dus echt de werking
van de democratie.
Tegelijkertijd zie je dat nieuwe vormen van machtsconcentratie plaatsvinden. Facebook is hiervan het duidelijkste
voorbeeld. Een bedrijf controleert een groot deel van de interpersoonlijke communicatie. Momenteel zijn daarom veel
overheden en wetenschappers met de vraag bezig hoe de macht van deze platformen kan worden gereguleerd. Ook in
Utrecht doen we hier onderzoek naar.
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Deze dubbele beweging van fragmentatie en concentratie zet ons huidige democratische stelsel onder druk en vraagt
tegelijk ook om democratische vernieuwing.

Nou, dat geloof ik niet hoor. Je ziet dat de oude instituties toch taaier zijn dan we denken. De New York Times heeft
recent weer een opleving in abonnees, zo las ik laatst, terwijl de ondergang van de traditionele geschreven media al zo
lang wordt voorspeld.
Maar de veranderingen in het datagedreven bestuur zijn wel groot, en dat fascineert mij als onderzoeker. We zijn
momenteel bezig met een artikel over wat wij de ‘trias robotica’ noemen. We laten zien hoe in alle drie de domeinen de
robot in opkomst is. Binnen de uitvoerende macht zien we dit al langer natuurlijk, denk aan de automatisch
gegenereerde snelheidsboetes die je op de mat krijgt zonder dat er een mens naar heeft gekeken. Ook in de
rechtspraak zie je besluitvormingsondersteunende systemen met alle jurisprudentie erin, en daar wordt ook steeds
meer gedacht over automatische beslissingen over kleine routine-achtige kwesties. De wetgevende macht maakt er nog
het minst gebruik van, maar binnen het kader van dit project willen we dit wel gaan onderzoeken. Kan er bijvoorbeeld
een robot in de gemeenteraad worden gekozen? Een kleine zijstap: in de VS is een raad van toezicht die een robot als
extra toegevoegd lid erbij heeft genomen. Dus met stemrecht, zodat ie kan meebeslissen over investeringsbeslissingen.
Interessant experiment natuurlijk. Het laat zien hoe we enerzijds steeds meer gebruik maken van data, maar er
tegelijkertijd niet blind op varen, maar er in feite het gesprek mee aangaan. Zoals je ook doet met je Tomtom, wiens
advies je soms bewust negeert, bijvoorbeeld omdat je een andere route toch mooier vindt.

We hadden het straks over verbinden en hoe de technologisering en digitalisering in dat opzicht tot grote
veranderingen hebben geleid. Ik denk dat een gemeenteraad in dat opzicht een belangrijke rol heeft, of kan hebben:
om verbindingen te leggen tussen de verschillende groepen in de samenleving, die in sommige opzichten steeds meer
van elkaar gescheiden lijken te leven. Hoger opgeleiden versus lager opgeleiden bijvoorbeeld, maar ook andere
groepen die elk in hun eigen bubble zitten, en de technologie versterkt dat alleen maar. Juist een door alle burgers
gekozen gemeenteraad zou daar misschien wat aan kunnen doen. Ik heb wel eens gedacht dat je ‘connectoren’ nodig
hebt, mensen die om één of andere reden – goede leraren bijvoorbeeld, of mensen die bekend zijn in een buurt - de
mogelijkheid hebben om verbindingen te leggen tussen die clusters van mensen in die bubbles, en iedereen bij het
democratische proces te betrekken. Misschien moeten die in het politieke systeem op één of andere manier een plek
krijgen, in of bij de raad. Vanuit de gedachte dat je in de netwerksamenleving niet alleen vertegenwoordigers hebt, maar
ook connectoren die op de cruciale verbindingspunten hun werk doen. Op die manier kunnen we ons democratisch
stelsel – ontwikkeld in de tijd van de stoommachine – aanpassen aan de snel veranderende netwerksamenleving.
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DIGITALISEREN VAN DE STEM
Marcel Bom en Peter Castenmiller
(beiden adviseur en onderzoeker bij PBLQ)

03
Van de hoofdredacteur
De invloed van digitalisering op de democratie, dat betekent in elk geval
aandacht voor verkiezingen. Marcel Bom en Peter Castenmiller gaan op ons
verzoek in op de veelgehoorde verzuchting: hoe is het mogelijk dat wij in
Nederland anno 2018 nog steeds met het rode potlood stemmen? Na lezing
van hun artikel realiseer je je dat er heel wat haken en ogen zitten aan
stemcomputers en digitaal stemmen, en dat het rode potlood misschien zo
gek nog niet is.
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De logistieke uitdaging!
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was het weer prijs. Tot diep in de nacht waren stembureauleden in de weer,
zuchtend en steunend als de telling wederom niet klopte. In menige gemeente werden pas ruim na twaalven de
uitslagen van de stembureaus ingeleverd bij het centraal stembureau in het gemeentehuis. Pas daarna, diep in de
nacht, kon de uitslag voor de hele gemeente vastgesteld worden. Soms bleek dan dat de toewijzing van de laatste
restzetel op slechts enkele stemmen verschil werd bepaald. De partij die achter het net viste, eiste dan geregeld een
hertelling. En het handmatig tellen van de stemmen gaat gepaard met de nodige onzuiverheden om zo’n ingrijpende
maatregel te rechtvaardigen. Bij de uitgevoerde hertellingen bleek sprake van andere stemtotalen per partij, soms
resulterend in een andere zetelverdeling.[1]
Al met al zijn verkiezingen een forse logistieke operatie die veel vergt van de gemeentelijke organisatie. Elke keer
opnieuw wordt vertwijfeld de vraag gesteld waarom we in de 21ste eeuw nog niet ‘gewoon’ digitaal kunnen stemmen,
wellicht zelfs vanuit huis met DigiD. Al dat papier is toch volstrekt niet meer van deze tijd, ‘achterlijk’ zo u wilt.
Helaas, zo eenvoudig is het niet. Dat zullen we in deze bijdrage onderbouwen. Dat doen we als volgt. In de volgende
paragraaf gaan we eerst in op enkele veelgehoorde misverstanden en mythes rond digitalisering van verkiezingen.
Daarna gaan we de diepte in; welke eisen moeten tenminste worden gesteld aan verkiezingen, willen de uitkomsten
acceptabel zijn. In de laatste paragraaf verkennen we enkele mogelijke verbeteringen. Maar de lezer zij gewaarschuwd,
die verbeteringen zullen nog wel even op zich laten wachten.

Mythes en misverstanden
Als het gaat om digitalisering van het verkiezingsproces dan is het goed om allereerst scherp te krijgen waar in het
proces digitalisering wordt toegepast. Hier begint een eerste misverstand. Alles wordt op één hoop gegooid, en dat
terwijl stemmen vanuit je huis via een app of een website toch hele andere uitdagingen, risico’s en bedreigingen kent
dan bijvoorbeeld het ‘slechts’ digitaliseren van de uitslagverwerking (nadat de stemmen zijn uitgebracht). En als het
vervolgens gaat om louter ‘transport’ van getelde stemmen dan zijn die uitdagingen, risico’s en bedreigingen wederom
van andere orde. Het is dus goed om iedere keer goed te kijken naar de rol van digitalisering in het verkiezingsproces.
Dat je inmiddels ook via digitalisering, of beter geformuleerd sociale media, kiezers kunt beïnvloeden valt voor nu even
buiten de scope van dit artikel. Immers, hoe je de verkiezingen anno 2018 ook inricht, met of zonder digitalisering, als
samenleving heb je altijd te maken met deze soms wat bedreigende ontwikkeling.
Voor welke vorm van digitalisering ook wordt gekozen in het verkiezingsproces, het is goed om te beseffen dat er dan
ergens in het verkiezingsproces per definitie een omzetting van papier naar digitaal moet worden uitgevoerd. Het kan
zijn dat de kiezer direct aan de slag gaat met digitale hulpmiddelen als ‘stemmen vanuit huis’. Het kan ook zijn dat een
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uitgebrachte stem machineleesbaar wordt gemaakt, zoals dat momenteel gaat in veel Vlaamse gemeenten. Ook kan er
sprake zijn van digitalisering als (tussen-)tellingen moeten ingevoerd worden in een computer, dan vindt er digitalisering
plaats bij de uitslagverwerking. Juist op zo een punt waar de ‘omzetting’ wordt gedaan is het proces ‘zwak’. Daar moet er
het vertrouwen zijn in de hulpmiddelen die worden ingezet en de mensen die bij die omzetting betrokken zijn.
Voor velen is stemmen door een vakje op een papier in te kleuren ‘hopeloos ouderwets’. Er zouden al veel landen zijn
waar het stemproces volledig is gedigitaliseerd, in die zin dat vanuit huis met mobiel of computer gestemd kan worden.
In één adem wordt dan vaak verwezen naar Estland, waar de moderne mens al enkele jaren via de computer vanuit
huis kan stemmen. Daar is tenminste de toekomst al begonnen. Het is echter een misverstand dat er al vele landen op
deze manier stemmen. Estland is eigenlijk zo’n beetje het enige land ter wereld waar je vanuit huis kunt stemmen. En
dat heeft zo zijn redenen. Bij deze vorm van stemmen zit het ‘omzettingspunt’ van analoog naar digitaal helemaal
vooraan in het proces bij de kiezer zelf. Er moet dus veel vertrouwen zijn in die kiezer en in zijn directe omgeving om
deze vorm van stemmen te willen gebruiken. In Estland heeft men dat vertrouwen en schat men de dreiging van ‘family
voting’ of meer formeel gezegd: ‘het niet in volstrekte vrijheid je stem kunnen uitbrengen’ als laag in. Maar of dat
werkelijk zo is, wordt niet onderbouwd. De meeste andere landen, waaronder Nederland, schatten die dreiging wel als
een serieus risico in. En dat is de reden waarom in Nederland nog steeds het stembureau met stemhokjes de plek is
om in vrijheid je stem te kunnen uitbrengen, en niet thuis op de bank. Op die plek is de vrijheid niet te borgen, daar
moet je als kiezer zelf voor zorgen. Een stemlokaal met toezicht vanuit de verkiezingsautoriteit is toch zeer te
prefereren.
In het verlengde van dit fundamentele punt is de Kiesraad fel tegenstander van de ‘Stemfie’, omdat die inbreuk doet op
de vrijheid in het stemhokje. Met een camera die een kiezer zelf meeneemt perkt hij – vaak onbewust - zijn vrijheid in,
en kan hij blootgesteld worden aan ‘druk van buitenaf’. En als het straks een breed geaccepteerd fenomeen is, is de
vrijheid niet meer gegarandeerd. Immers, wie weet zeker dat die kiezer uit vrije wil zo een ‘stemfie’ maakt, waaruit vaak
ook nog is op te maken op wie is gestemd. Hoe ludiek zo’n foto wellicht ook is, die kan ook worden gebruikt als een
verantwoording dat de kiezer in kwestie zich gehouden heeft aan een verstrekte opdracht.
Daarnaast zijn er zeker diverse landen waar de kiezer, eenmaal het huis verlatend hebbend, een goed werkende
digitale machine in het stemhokje aantreft. Dat gebeurt vooral in uitgestrekte landen met op sommige plaatsen een
geringe bevolkingsdichtheid, zoals India of Brazilië. Het is moeilijk voor te stellen dat je in dergelijke landen grote
hoeveelheden papier in alle uithoeken van het land met de juiste zorg kan bezorgen en laten terugsturen. Met andere
woorden: inzetten van stemcomputers in die situaties levert uiteindelijk een meer betrouwbaar verkiezingsproces op
dan vast te houden aan papier. De dreigingen die verbonden zijn aan inzet van digitalisering zijn hiermee niet minder of
anders, maar worden wel anders gewogen vanwege het nog minder aantrekkelijke alternatief van papier. Datzelfde
geldt voor een aantal Afrikaanse landen, waar de infrastructuur nu eenmaal transport en beveiliging van papier vrijwel
onmogelijk maakt. De kiesraden in die landen hebben nagenoeg geen andere keuze dan digitale middelen in te zetten.
Maar in een dichtbevolkt, hoogontwikkeld land als Nederland valt de risico-afweging anders uit.

Zeker, meer dan tien jaar terug werden in bijna alle gemeenten stemmachines gebruikt. Zij waren ontwikkeld in de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Zij kenden een trage doch gestage opmars in Nederland, met een kort
hoogtepunt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. In dat jaar werd zelfs in de grootste gemeente van ons land het
rode potlood vaarwel gezegd. Alleen, dat was niet voor lang. Tien tot vijftien jaar terug was er een kleine groep ICTdeskundigen die met succes het fundamentele probleem bij gebruik van een computer aankaartten. En dat
fundamentele probleem is; op een zeker moment heb je geen andere keuze dan er op te vertrouwen dat de uitslag die
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uit de computer rolt de juiste is. Op geen enkele wijze kan de juistheid van de uitdraai uit de computer geverifieerd
worden. Toen de kleine, maar ook goed-ingevoerde en activistische groep van ICT-deskundigen de overheid op de
risico’s aansprak die onlosmakelijk verbonden zijn aan stemmen met een computer of stemmachine, bleek die op dat
moment geen antwoord te hebben. Uiteindelijk werd daarom de conclusie getrokken dat je in zo’n essentieel proces als
verkiezingen geen hulpmiddelen kan inzetten als je zelf niet weet of die voldoen. Natuurlijk, je kan van mening
verschillen of de stemmachines echt zo kwetsbaar waren als toentertijd werd beweerd. Maar het was wel bedenkelijk
dat de overheid daar geen overtuigend en geruststellend antwoord op had. En, als je het niet zeker weet, dan moet je
geen technieken gebruiken die je niet beheerst.[2]

De Raad voor Europa heeft in 2017 standaarden voor E-voting opnieuw beschreven en aanbevolen aan de
lidstaten, waaronder Nederland (Recommendation CM/Rec(2017)5). Onder meer kan gewezen worden op de
aanbeveling (appendix 1) dat een gebruikte techniek ‘makkelijk te begrijpen moet zijn door alle stemmers’.
Recent is geregeld gepleit voor de inzet van blockchain bij stemmen, maar dat is vooralsnog geen techniek die
door velen doorzien wordt. Verder is ook de aanbeveling relevant (appendix 1, VI en VII) dat de gebruikte
technieken controleerbaar en navolgbaar moeten zijn.

Een laatste veelgehoord argument voor digitalisering van verkiezingen is dat het handmatige proces allerlei fouten en
vergissingen met zich meebrengt. Dat klopt en dat is maar weer gebleken bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Maar daar tegenover staat dat het overgrote deel van de fouten te herleiden is tot slordigheden en menselijke
tekortkomingen waar geen kwade bedoelingen achter zitten. Al die fouten leiden wellicht incidenteel tot een iets andere
zetelverdeling, maar de verkiezingen worden er niet systematisch door verstoord. Van alle tekortkomingen is dit toch
misschien de minst urgente.

Welk probleem los je op?
Bij alle weerstand tegen de logistiek zware inspanningen die de huidige organisatie van het verkiezingsproces vergen,
dient steeds de wedervraag worden gesteld: welk probleem wil je dan met de digitalisering oplossen?
Maar zoveel is het toch niet gevraagd om even het huis te verlaten om een bolletje rood te kleuren.
Zeker, voor sommige categorieën kiezers is het meer belastend, mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden, etc.
Maar Nederland kent een in internationaal opzicht zeer ruimhartig systeem van volmachtstemmen, waarmee de
minder mobiele kiezer ontlast kan worden.
Natuurlijk willen media een betrouwbaar beeld van de uitslag geven voordat iedereen
naar bed gaat. Bovendien, wat de TV betreft is niets zo leuk als de emoties tonen van winnaars en verliezers. Maar ja,
daarna gaan de partijen weken, zo niet maanden onderhandelen, waarna uiteindelijk maar al te vaak blijkt dat alles
eigenlijk bij hetzelfde blijft. Om nu alleen voor een interessant TV-avondje alles op de schop te nemen, gaat wel ver.
Als gezegd, gedurende het hele verkiezingsproces worden de nodige fouten en
vergissingen gemaakt. De inname van stempassen wordt niet goed geregistreerd, iemand krijgt per ongeluk twee
stemformulieren omdat die aan elkaar blijken te plakken, bij aanvang wordt vergeten de stembussen tijdig af te sluiten,
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aan het einde van de dag zijn opeens de formulieren op, bij het omkeren van de stembussen blijven er per ongeluk
toch formulieren achter, er worden stapeltjes verkeerd weggelegd, getallen worden verkeerd genoteerd, verkeerd
overgenomen, verkeerd ingevoerd etc. Dat gebeurt allemaal, maar bij een consequente uitvoering van alle vooraf
gespecificeerde stappen, waarvan het ‘vierogen-principe’, c.q. dubbele controle, de belangrijkste is, worden veel
problemen voorkomen en is een vorm van systematische beïnvloeding van het verkiezingsproces nagenoeg onmogelijk.
Simpelweg omdat in de ‘papieren’ situatie en geen sprake is van een ‘single point of failure’, hetgeen bij digitalisering
met een centraal verkiezingssysteem wel het geval is.
Oké, goede inzet van digitale middelen zullen zeker rekenfouten, typefouten etc. voorkomen. Maar of je dan zeker weet
dat je een betrouwbaarder uitslag hebt, als je niet weet of de software echt correct werkt, dat er niet mee geknoeid is,
blijft een fundamentele vraag.
Daarmee blijft er maar één probleem over dat velen opgelost willen hebben: het vergt veel inzet van de gemeente.
Maar ja, is dat nu echt teveel gevraagd voor betrouwbare verkiezingen, niet voor niets toch de hoogmis van de
democratie?

Eisen en randvoorwaarden
Nadat de stemcomputer in de ban werd gedaan, hebben verschillende commissies zich gebogen over de vraag of de
stemcomputer bij verkiezingen in Nederland terug kan komen, aan welke eisen die dan moet voldoen en of er mogelijke
alternatieven zijn. Bijvoorbeeld om je stem uit te brengen via een systeem dat een machine leesbare afdruk van je stem
maakt. En vervolgens wordt die afdruk gebruikt bij het tellen van de stemmen.
De toenmalige commissie-Korthals Altes heeft nog eens helder neergezet aan welke eisen een verkiezingsproces moet
voldoen.[3]

Transparantie
Het verkiezingsproces moet zo zijn ingericht, dat het helder van structuur en opzet is, zodat in beginsel
iedereen inzicht in de structuur ervan kan hebben. Er zijn in het verkiezingsproces geen geheimen.
Vragen moeten beantwoord kunnen worden; de antwoorden moeten controleerbaar en verifieerbaar
zijn.
Controleerbaarheid
Het verkiezingsproces moet objectief controleerbaar zijn. De controleinstrumenten kunnen, afhankelijk
van de vorm van stemmen waartoe wordt besloten, verschillen.
Integriteit
Het verkiezingsproces moet correct verlopen en de uitkomst mag niet beïnvloedbaar zijn anders dan
door het uitbrengen van rechtmatige stemmen.
Kiesgerechtigdheid
Alleen kiesgerechtigde personen mogen aan de verkiezing deelnemen.
Stemvrijheid
Iedere kiesgerechtigde moet bij het uitbrengen van zijn of haar stem zijn of haar keuze in alle vrijheid, vrij
van beïnvloeding, kunnen bepalen.
Stemgeheim
Het moet onmogelijk zijn om een verband te leggen tussen de identiteit van de persoon die de stem
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uitbrengt en de inhoud van de uitgebrachte stem. Het proces moet zodanig zijn ingericht, dat het
onmogelijk is de kiezer te laten aantonen hoe hij of zij gestemd heeft.
Uniciteit
Iedere kiesgerechtigde mag, gegeven het Nederlandse kiesstelsel, één stem per verkiezing uitbrengen,
die bij de stemopneming precies één keer meegeteld mag en moet worden.
Toegankelijkheid
Kiesgerechtigden moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden om direct deel te nemen aan
het verkiezingsproces. Indien dat onmogelijk is, moet de mogelijkheid openstaan om indirect – door het
verlenen van een volmacht – aan de verkiezing deel te nemen.

In vervolg daarop heeft de commissie-Van Beek [4] onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om digitale instrumenten in te zetten in het verkiezingsproces.
Daarnaast heeft de Raad van Europa eisen geformuleerd waar internetstemmen
aan dient te voldoen.[5]
Al deze commissies en instanties komen tot de conclusie dat er heel wat bij komt
kijken om digitale hulpmiddelen op een betrouwbare manier in het
verkiezingsproces in te passen, en tevens te blijven voldoen aan de gestelde eisen
en randvoorwaarden. Met name de risico’s die kleven aan inzet van digitale hulpmiddelen, op welke plek dan ook in het
verkiezingsproces, creëren vaak single-points-of-failure met grote gevolgen als zo een hulpmiddel defect raakt, of erger – als die gemanipuleerd is.
Natuurlijk is Nederland niet het enige land ter wereld waar van gedachten wordt gewisseld over de wenselijkheid van en
de randvoorwaarden bij de inzet van digitale middelen in het verkiezingsproces. Als gezegd zijn er ook diverse landen
waar hier al op enige of zelfs grote schaal gebruik van wordt gemaakt. De ervaringen die hiermee worden opgedaan
worden op menig internationaal congres gewisseld. Daar blijkt keer op keer dat er vele bedreigingen zijn die niet
eenvoudig te beheersen zijn. Sinds de laatste presidentsverkiezingen in Amerika, waar in de verschillende staten die
samen de VS vormen, op enigerlei wijze sprake is van digitalisering, is bijvoorbeeld de aandacht voor ‘hacken’ van harden software sterk toegenomen. Een andere discussie die in internationaal verband wordt gevoerd, komt voort uit één
van de aanbevelingen van de Raad van Europa, waarin staat dat als een kiezer digitaal zijn stem uitbrengt, hij in staat
moet worden gesteld zich er van te overtuigen dat die stem is geregistreerd én geteld. Dat leidt tot de paradoxale
situatie dat een kiezer anoniem moet kunnen blijven, maar tegelijkertijd toch informatie moet kunnen verkrijgen waarin
zijn persoon en zijn stem gekoppeld worden. Voor ICT’ers die gespecialiseerd zijn in encryptie zijn dit wel oplosbare
problemen, maar dat betekent niet automatisch dat alle kiezers die eveneens begrijpen en kunnen toepassen. Wat wel
duidelijk wordt in de momenteel zeer frequente internationale bijeenkomsten is dat vrijwel alle landen die digitalisering
toepassen, direct ook vele lastige uitdagingen moeten overwinnen. Niet alle ervaringen zijn dan positief.
Het voorgaande betekent dat het lang niet zo eenvoudig is als wel wordt voorgesteld om te experimenteren met het
toepassen van nieuwe technieken bij verkiezingen. Immers, als de eisen niet volledig kunnen worden geborgd, dan
zullen op dat moment passende mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om ook in die situaties het proces
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als geheel betrouwbaar te houden. Al met al kent de implementatie van nieuwe technieken ter ondersteuning van
verkiezingen een lange doorlooptijd. De vraag of iets nieuws een verbetering is ten opzichte van het bestaande weegt
zwaar, heel zwaar.

Toekomst
Of en zo ja op welke wijze nieuwe technieken het verkiezingsproces in Nederland gaan ondersteunen, zal de komende
jaren een belangrijke vraag zijn en blijven. Stemmen vanuit huis is per definitie te kwetsbaar, daarvoor zullen in
Nederland de handen niet op elkaar komen. Voor het vereenvoudigen van het telproces wordt wel voorgesteld om te
werken met machineleesbare stemformulieren. Hoewel de techniek daarvoor bestaat, is zelfs dat niet heel eenvoudig in
te voeren. Het fabriceren van de machineleesbare formuleren impliceert namelijk dat je toch het stembiljet wezenlijk
anders moet inrichten dan thans het geval is. In de meest genoemde aanpak heeft dat als gevolg dat partijen een vrij
prominente plaats krijgen, en de individuele kandidaten veel minder zichtbaar zullen zijn. Nu kan betoogd worden dat
het overgrote deel van de kiezers in de huidige praktijk veeleer op een partij dan op een persoon stemmen. Kiezers die
een voorkeurstem willen uitbrengen, zullen ook bij machineleesbare formulieren die mogelijkheid behouden. Maar toch
wordt dat toch een nieuwe stap in de richting van het bevorderen van een partijstem. Dat komt op gespannen voet te
staan met onze Grondwet, die geen partijen kent en stelt dat we louter op personen stemmen. Zeker, wellicht kan je
met creatieve aanpassingen een eind komen. Maar uiteindelijk geldt dat het scannen van de formulieren, en de uitslag
die daarmee wordt gegenereerd, weer in een ‘black box’ wordt bepaald. Er is geen zekerheid dat die uitslag de juiste is,
tenzij je alles weer met de hand gaat hertellen.
Kortom, laten we nuchter zijn en blijven, en laat iedereen tijdens de verkiezingsavond maar lang wachten op de uitslag.
Dat is een deel van de charme van het democratische proces. En als gemeenten dan toch wat willen doen om het leed
te verzachten, laat ze dan voor goede geoliede processen zorgen voor de uitslagverwerking, desnoods met de afhuur
van een grote hal om het overzicht te bewaren, en een passende catering om alle betrokkenen in vorm te houden, en
om toch ook een tikkeltje te verwennen. Want dat verdienen ze dan wel.

[1] https://nos.nl/artikel/2224941-na-hertelling-krijgt-80-procent-van-de-partijen-een-ander-stemaantal.html.
[2] Een uitgebreide beschrijving van de invoering van en de kritiek op de inzet van de toenmalige stemmachines is na te
lezen in: H. Blankesteijn, Vertrouw ons nou maar, opkomst en ondergang van de stemcomputers. Amsterdam, 2016.
[3] Adviescommissie Inrichting Verkiezingsproces (Commissie Korthals Altes), Stemmen met Vertrouwen. Den Haag
2007, pagina 5.
[4] Commissie Onderzoek Elektronisch Stemmen in het Stemlokaal (Commissie Van Beek), Elke stem telt, elektronisch
stemmen en tellen. Den Haag, 2013.
[5] Raad van Europa, Recommendation CM/Rec(2017).
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EFFECTEN VAN ONLINE
STEMHULPEN
André Krouwel (VU Amsterdam), Bregje Holleman (UU),
Naomi Kamoen (TiU), Jasper van de Pol (UvA) en Claes
de Vreese (UvA)

04
Van de hoofdredacteur
Verkiezingen dwingen kiezers om een keus te maken, en in het digitale
tijdperk zijn stemhulpen voor veel kiezers onmisbaar geworden.
Wetenschappers André Krouwel, Bregje Holleman, Naomi Kamoen, Jasper
van de Pol en Claes de Vreese beschrijven de invloed van stemhulpen op
het gedrag van kiezers en zien veel positieve effecten. Na hun bijdrage
laten we griffier Bob Roelofs aan het woord: hij wijst erop dat stemhulpen in
principe alleen naar beloften en standpunten kijken, terwijl je als kiezer ook
daadwerkelijk stemgedrag van partijen zou willen meewegen bij je oordeel.
Hij heeft een oplossing… En ook Bas en Olivier de Gaay Fortman reageren,
met een meer principieel en rechtsstatelijk bezwaar tegen het gebruik van
online stemhulpen.
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Stemhulpen zijn de meest gebruikte politieke websites gedurende verkiezingstijd, zeker in democratieën met een
meerpartijensysteem waarbij veel kiezers het gevoel hebben over te weinig informatie te beschikken om weloverwogen
een stem uit te brengen. Zowel in de gevestigde democratieën als in landen met een zwakkere democratische structuur
zien we een toename van het aantal stemhulpen en het gebruik door kiezers. Stemhulpen zijn digitale hulpmiddelen die
een lijst met de posities van kandidaten en partijstandpunten bevatten over relevante thema’s voor een bepaalde
verkiezing. Stemhulpen verstrekken informatie over de politiek op een toegankelijke, tijds-efficiënte en
gebruiksvriendelijke manier, en helpen de kiezer met het vergaren van politieke kennis in het algemeen. Wanneer
gebruikers een stemhulp bezoeken, beantwoorden ze vragen over verschillende issues. Gebaseerd op een vergelijking
tussen de positie van kandidaten/partijen en de antwoorden van de gebruikers, produceren stemhulpen een (impliciet
of expliciet) stemadvies. Het doel van stemhulpen gaat echter verder dan het louter geven van stemadvies. Stemhulpen
zijn bedoeld om, in algemene zin, de kennis van en interesse in de politiek te vergroten en burgers een bewustere en
beter geïnformeerde partijkeuze te laten maken. Onderzoek van onder andere Van de Pol en anderen (2014) en
Kamoen en anderen (2015) laat zien dat door het gebruik van stemhulpen kiezers inderdaad meer kennis verkrijgen
over welke partijen aan de verkiezing deelnemen (zeker op lokaal en regionaal niveau) en kennis over de standpunten
van deze partijen. Daarnaast neemt ook het politieke zelfvertrouwen toe en zijn burgers inderdaad gemotiveerder om
te gaan stemmen. Onderzoek laat verder zien dat stemhulpen niet zomaar een spelletje zijn (Ladner, Felder en Fivaz
2010), maar daadwerkelijk helpen de informatie-kloof te dichten (Mykkänen en Moring 2006). Stemhulpen voegen
eveneens een interessante, interactieve en beraadslagende dimensie toe aan politieke participatie via het internet,
omdat gebruikers meer achtergrondinformatie kunnen krijgen over partijprogramma’s, partijposities en kandidaten zowel tijdens het beantwoorden van de stellingen als in het verder evalueren van het stemadvies bijvoorbeeld door de
opties die de stemhulpen daarvoor bieden.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 kozen maar liefst 127 gemeenten ervoor een stemhulp te laten
ontwikkelen door Kieskompas, Stemwijzer of MijnStem. Een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers woonde in
een gemeente waar een stemhulp beschikbaar was. De vraag is groot, want het bereik van stemhulpen loopt in
sommige gemeenten op tot boven de 50 procent. Nu steeds meer kiezers dergelijke hulpmiddelen gebruiken, rijst de
vraag waarom de tools zo populair zijn, en welk effect deze stemhulpen hebben op het stemgedrag van burgers en op
de politieke partijen tijdens de campagne.

Waarom zijn stemhulpen zo populair bij burgers?
Steeds minder burgers zijn gebonden aan één politieke partij en de traditionele achtergrondkarakteristieken zoals
sociale klasse en religie doen er steeds minder toe bij de partijkeuze. Ook beslissen burgers steeds later in de
verkiezingscampagne op welke partij ze gaan stemmen en neemt het aantal partijen dat kiezers overwegen toe,
waardoor we flinke electorale verschuivingen zien in Nederland. Dat ligt niet alleen aan ‘grillige kiezers’. Onderzoek –
zoals het laatste Nationale Kiezersonderzoek bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 – laat zien dat de opinies van
burgers eigenlijk opmerkelijk stabiel zijn. Bij de parlementsverkiezingen, maar zeker bij lokale en regionale verkiezingen
zien we steeds meer beweging aan de ‘aanbodkant’ van de politiek: een steeds groter aantal ‘politieke entrepreneurs’
richten een nieuwe partij op en nemen succesvol deel aan verkiezingen. Daarnaast zijn de traditionele partijen (vooral
CDA en PvdA) verzwakt, wat leidt tot een flinke fragmentatie en verbrokkeling van het politieke landschap. Dat maakt
een stemhulp zeer nuttig. Bij zogenaamde ‘tweede orde verkiezingen’ voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en de
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Waterschappen hebben stemhulpen extra nut omdat burgers daar minder kennis hebben over de spelers in het
politieke veld en de issues. Kiezers gaan daarom massaal op zoek naar politieke informatie vlak voor de verkiezingen
(van de Pol en anderen 2018).
Hoewel de traditionele massa-mediale kanalen als TV, radio en kranten er nog steeds toe doen, speelt vooral het
internet een steeds belangrijker rol in die informatievoorziening in verkiezingstijd. Eén van de meest aantrekkelijke
karakteristieken van online informatie is dat het op de persoonlijke situatie kan worden toegesneden. Dat is ook de
kracht van online stemhulpen: die laten burgers bij het bepalen van de partijkeuze hun eigen persoonlijke voorkeuren
en overtuigingen vergelijken met partijstandpunten. Blijkbaar voorzien stemhulpen daarmee in een belangrijke
behoefte van burgers: gezien de gebruikersaantallen zijn ze echt niet meer weg te denken in Nederland. Rond de 40
procent van kiesgerechtigden maakt gebruik van een stemhulp, waarvan Stemwijzer en Kieskompas de meeste
bekendheid genieten. Ook zijn stemhulpen een belangrijk Nederlands exportproduct: zowel Stemwijzer als Kieskompas
ontwikkelen stemhulpen voor een groot aantal verkiezingen in het buitenland.

Bereik van stemhulpen
Er is veel veranderd sinds de eerste stemhulp door Stemwijzer werd ontwikkeld in de 90er jaren (daarvoor waren er al
papieren versies in omloop). In 1998 maakte al een kwart miljoen mensen van Stemwijzer gebruik, dat liep in 2003 al op
tot 2.2 miljoen, in 2010 naar ruim 4.5 miljoen en in 2017 trok deze stemhulp 6.8 miljoen bezoekers. Bij verkiezingen
voor de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Waterschappen zien we ook een enorme toename van het aantal
gebruikers. Juist in deze ‘tweede-ordeverkiezingen’ hebben burgers informatie nodig, omdat burgers via de traditionele
kanalen minder goed geïnformeerd worden over de lokale en Provinciale politiek dan over de landelijke politiek.
Naast de vraag

burgers worden bereikt, is het ook relevant om te zien wie er eigenlijk gebruik maakt van

stemhulpen. Wetenschappelijke studies van Van de Pol en collega’s (2014/2018) tonen aan dat mannen vaker gebruik
maken van stemhulpen dan vrouwen en dat bezoekers gemiddeld hoger opgeleid en meer politiek geïnteresseerd dan
de gemiddelde burger. Hoewel een flink deel van de gebruikers (ongeveer 60 procent) al politiek geïnteresseerd en
onderlegd is, laten Van de Pol en anderen (2014) ook zien dat veel twijfelende en zoekende kiezers een stemhulp
invullen (ongeveer 30-40 procent van de gebruikers is een twijfelaar of een zoeker). Zeker als de verkiezingsdag
dichterbij komt, neemt het gebruik onder politiek minder geïnteresseerde en twijfelende kiezers toe. Ook burgers met
minder ‘politiek zelfvertrouwen’ bezoeken dan stemhulpen. Van de Pol (2016) en ander onderzoek toont aan dat het
politiek zelfvertrouwen van minder geëngageerde kiezers wordt vergroot door het doorlopen van de stellingen en het
interpreteren van de resultaten. Samengevat kun je zeggen dat stemhulpen politiek geïnteresseerde burgers de
stemhulp vooral gebruiken om hun bestaande opvattingen nogmaals te checken, terwijl bij minder politiek
geïnteresseerde kiezers juist sterkere leereffecten zijn over deelnemende partijen en hun standpunten. Bij deze laatste
groep is ook sprake van toename van het politieke zelfvertrouwen. Al deze effecten zorgen ervoor dat stemhulpen
opkomst verhogend werken. Maar er zijn meer effecten.

Eﬀecten van stemhulpgebruik op burgers
Recente studies (e.g. Ladner, Fivaz, en Pianzola 2012; Ruusuvirta en Rosema, 2009; Walgrave, Van Aelst, en Nuytemans
2008) hebben aanzienlijke effecten van stemhulpen aangetoond: met name de versterkende effecten op kiezers die al
overwegen om op een bepaalde partij te gaan stemmen (Wall, Krouwel, en Vitiello, 2014) én op kiezers met relatief
gezien een lager niveau in politieke kennis (Kleinnijenhuis et al. 2007).
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Garzia (2010) wijst op drie belangrijke effecten die stemhulpen hebben op politieke participatie: (i) stemhulpen helpen
gebruikers om toegang te krijgen tot belangrijke informatie en vergroten de neiging nóg meer informatie te gaan
zoeken, (ii) stemhulpen verhogen de opkomst, en (iii) zij beïnvloeden stemintenties. Ten eerste kunnen stemhulpen het
‘informatie-zoekend gedrag’ van individuen stimuleren: i.e. het motiveren van gebruikers om meer informatie te
verzamelen over de politiek en politieke partijen. Verschillende studies laten zien dat stemhulpen gebruikers stimuleren
om zelf extra politieke informatie te zoeken én dat stemhulpen an sich al vrij informatief zijn over politiek (Ladner et al.
2010; Marschall en Schmidt 2010). Ten tweede kunnen stemhulpen mensen ook motiveren om te gaan stemmen, zelfs
als ze deze intentie niet hadden voordat ze de stemhulp raadpleegden. Marschall en Schultze (2012: 361) vonden dat
dit effect (het zgn. webbased media effect) niet alleen werkt bij reeds gemobiliseerde groepen, maar ook bij groepen uit
a-politieke milieus. Dit onderstreept wederom het potentieel van stemhulpen om de politieke participatie te
bevorderen. Ten slotte kunnen stemhulpen de stemintenties van individuen beïnvloeden: het helpen van kiezers om
een keuze te maken tussen twee of meer kandidaten of partijen óf (minder vaak) het overtuigen van kiezers om hun
politieke voorkeur/keuze te veranderen. De meeste bevindingen wijzen erop dat stemhulpen eerder keuzes bevestigen
dan de eerste keuze te verstoren (Wall et al. 2012).
Het belangrijkste effect is echter dat gebruikers van stemhulpen aan het denken worden gezet. Stemhulpen zijn vooral
bedoeld om gebruikers te

, niet om ze te

. Omdat kennis een van de belangrijkste voorspellers is

voor de verkiezingsopkomst is het niet gek dat stemhulpen de opkomst bij de verkiezingen positief beïnvloeden. Sterker
nog, een online stemhulp is één van de meest eﬀectieve instrumenten om de opkomst te verhogen: terwijl traditionele
manieren om kiezers te mobiliseren, zoals het verspreiden van folders en posters slechts een effect van 0,5 procent op
de opkomst sorteert, genereert een stemhulp een opkomst-bevorderende effect van 2 tot maar liefst 13 procent –
afhankelijk van de verkiezing (Boogers 2006; Kleinnijenhuis et al. 2007; Cedroni en Garzia 2010; Garzia en Marschall
2013). Kortom, naast belangrijke effecten op politieke kennis en interesse hebben stemhulpen een significant effect op
de opkomst bij verkiezingen.
De kracht van stemhulpen is dat ze specifiek worden ontwikkeld bij iedere verkiezing en het uiteindelijke ‘advies’ ook
nog eens op de individuele gebruiker is toegespitst. Elke invuller krijgt immers een persoonlijk, op maat gemaakt
overzicht van de overeenstemming tussen de eigen opinies en de partijstandpunten van alle politieke partijen. De
meeste stemhulpen bieden mogelijkheden om de uitslag nog verder te analyseren, door gebruikers te laten aangeven
welke issues zij belangrijk vinden en welke niet of in mindere mate. Ook het feit dat persoonlijke opinies en
overtuigingen worden vergeleken met alle deelnemende partijen is vaak confronterend en leidt tot nadenken.
Onderzoek heeft aangetoond dat kiezers vooral meer te weten komen over de partijen in het politieke midden, waarvan
de standpunten vaak wat complexer en minder duidelijk zijn. Ook laten stemhulpen kiezers over meer thema’s
nadenken dan dat ze uit zichzelf doen bij het bepalen van hun partijkeuze. Stemhulpen leggen een breed scala aan
belangrijke politieke onderwerpen voor aan gebruikers en vergelijken de eigen opinies met de programma’s van alle
partijen, terwijl de partijvoorkeur van kiezers vaak is gebaseerd op een klein aantal specifieke thema’s. Gebruikers van
een stemhulp denken dus na over meer thema’s dan ze zonder stemhulp zouden doen. Kiezers die een stemhulp
gebruiken, zijn ook eerder geneigd meer informatie te gaan zoeken over de verkiezingen en partijstandpunten.
Tegenstanders van stemhulpen doen het voorkomen alsof gebruikers klakkeloos het advies overnemen, maar dat is
niet zo. Slechts een zeer klein percentage gebruikers zegt het advies direct te volgen. Het is veelal eerder zo dat de
informatie van de stemhulp aanvullend is op de reeds aanwezige kennis en partijvoorkeur. Het Nederlandse
onderzoeks- en peilingsbureau TNS/NIPO analyseerde de impact van Kieskompas en Stemwijzer en constateerde dat
de bezoekers beide stemhulpen informatief vonden, omdat het hen over politieke kwesties en politieke instituten liet
nadenken (22% van Kieskompas-gebruikers en 16% van Stemwijzer-gebruikers zegt meer te weten na het gebruik van
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de stemhulp). Bovendien geeft slechts een gering percentage van gebruikers aan dat ze geen enkel belang hechten aan
het resultaat van de stemhulp (19% van Kieskompas-gebruikers en 28% van Stemwijzer-gebruikers). Kortom, de meeste
bezoekers vinden stemhulpen en het ‘stemadvies’ nuttig en leren zo meer over het politieke systeem, de ideologie van
partijen en de posities van individuele kandidaten. Dit TNS/NIPO-onderzoek laat dus zien dat stemhulp-gebruikers aan
het denken worden gezet, vooral door de plaatsing van kiezers in het politieke landschap. Tegelijkertijd wordt dat
politieke landschap van Kieskompas – met twee politieke issue-dimensies - ingewikkelder gevonden dan het unidimensionele advies van Stemwijzer (een rangorde van overeenkomst). Kiezers die beide stemhulpen invullen en een
verschillend ‘advies’ krijgen, reageren vaak verbaasd. Maar al die verwondering en twijfel draagt bij aan het nadenken en
het debat over waar partijen voor staan en waarom de invuller er inhoudelijk dichter bij staat of verder van af.
Hoewel maar weinig mensen het advies klakkeloos overnemen, hebben stemhulpen wel een directe invloed op de
uiteindelijke partijkeuze. Onderzoek van politicologen Ruusuvirta en Rosema toont aan dat de meerderheid van
twijfelende kiezers uiteindelijk heeft gestemd op de door Stemwijzer of Kieskompas geadviseerde partij. Natuurlijk zijn
er kiezers die al een besluit hadden genomen, maar na het gebruik van een stemhulp hun partijkeuze aanpasten. Van
die groep koos de helft voor de door de stemhulp geadviseerde partij. Vooral zwevende kiezers worden sterk beïnvloed
door het raadplegen van een stemhulp. Bij ongeveer de helft van deze twijfelaars heeft het advies invloed op de
uiteindelijke partijkeuze. De aard van het advies speelt daarbij een rol: een stemadvies voor een partij waar de kiezer
geen enkele affiniteit mee heeft wordt meestal terzijde gelegd, maar als het advies enigszins aansluit bij bestaande
voorkeuren wordt het vaak opgevolgd. De uitslag van een stemhulp heeft dus meer effect als de gebruiker toch al
overwoog op die partij te stemmen. Stemhulpen werken meer bevestigend op de partijvoorkeur dan ontwrichtend,
maar de informatie in ene stemhulp over partijstandpunten kan kiezers doen besluiten toch een andere partij te
stemmen dan ze oorspronkelijk voor ogen hadden.
Dit ‘conversie-effect’ is tamelijk complex. De mate waarin het ‘stemadvies’ volgens de verwachting is van de gebruiker
heeft een interessant effect op het uiteindelijke stemgedrag. Zo vonden (Wall et al. 2012) dat incongruente
aanbevelingen vaak worden genegeerd door gebruikers. Kortom, als kiezers een partij aanbevolen krijgen die ze totaal
niet overwegen, negeren ze dat ‘advies’. Maar verbazing leidt soms ook tot heroverweging: wanneer gebruikers
verbaasd waren door het stemadvies zien we dat dat de kans op het veranderen van de oorspronkelijke partijkeuze
significant toeneemt (Ladner et al. 2012). Stemhulpen hebben dus niet op alle kiezers dezelfde impact, maar de
effecten verschillen aanzienlijk afhankelijk van de sterkte van de partijvoorkeuren van kiezers voor het invullen van de
stemhulp en de mate waarin het advies tegen die verwachting ingaat.
Stemhulpen hebben ook niet in elke verkiezing hetzelfde effect. In hun onderzoek naar de gevolgen van de inzet van
een stemhulp op het (lokale of regionale) partijstelsel toonden Jan Kleinnijenhuis en anderen recent aan dat er grote
verschillen zijn tussen gemeenten met een meer homogene bevolkingssamenstelling en geringe mate van sociale en
politieke polarisatie en gemeenten waar de scheidslijnen in de samenleving scherper en dieper zijn. Stemhulpen blijken
een verschillend effect te hebben op de electorale volatiliteit (het percentage zetels dat wisselt van de ene naar de
andere partij) en op de fragmentatie (het – naar zetelaantal gewone- politieke partijen), afhankelijk van de sociale
structuur van de bevolking. Kleinnijenhuis en zijn collega’s onderscheidden gemeenten op basis van een arm-rijk
dimensie, waarin economische indicatoren en leeftijdsopbouw een rol spelen en een culturele dimensie, waarin
bevolkingsdichtheid, criminaliteit en etnische pluriformiteit samenkomen. De inzet van een stemhulp – in combinatie
met de effecten van nieuwe sociale media – vergroot de volatiliteit en de fragmentatie in gemeentes die uitgaande van
hun structurele kenmerken niet al te gevoelig zijn voor volatiliteit en fragmentatie, maar dempt de electorale
verschuivingen en versnippering in gemeenten die al diep verdeeld zijn en grote sociale, economische en culturele
verschillen kennen.
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Eﬀecten van stemhulpen op politieke partijen
In Nederland werken bijna alle politieke partijen in goede harmonie mee aan de ontwikkeling van stemhulpen uit
welbegrepen eigenbelang. Het grote gebruik en de veelal positieve effecten maakt dat alle politieke partijen deel willen
uitmaken van het constructieproces van een stemhulp. Het is essentieel om politieke partijen te betrekken bij de
ontwikkeling van stemhulpen, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze geen instrumenten van kiezersmanipulatie
worden. Het is daarom van belang dat er totale transparantie is over de gebruikte methoden, over wie de stemhulp
maakt en in welke mate partijen invloed hebben gehad op de stellingen de plaatsingen.
Een cruciaal aspect in de ontwikkeling van stemhulpen is de mate waarin partijen invloed hebben op hun positionering
op ieder issue. Stemwijzer laat het finale oordeel over aan ‘gezaghebbende’ personen binnen de politieke partijen. De
onderbouwingen voor de plaatsingen mogen partijen zelf aanleveren en hoeven geen directe fragmenten uit het
partijprogramma of uit andere officiële partijdocumenten te zijn. De politicoloog van Praag toonde in 2004 aan dat CDAcampagneleider Jack de Vries hier handig gebruik van maakte door het CDA in 2003 op alle stellingen zo te plaatsen dat
een gunstige uitslag zou volgen. Het ontbreken van een controle voor de ijking kan ertoe leiden dat partijen stemhulpen
om electoraal-tactische redenen misbruiken. Deze controverse was een belangrijke reden voor het ontstaan van
Kieskompas, waarin een alternatieve methode van ijking van politieke partijen op issues werd ontwikkeld. De
zelfplaatsing van politieke partijen gebeurt daarin op basis van het partijprogramma, de website en andere formele
documenten en een team van wetenschappers plaatst alle partijen eveneens. Beide plaatsingen worden vergeleken en
discrepanties voorgelegd aan de partijen met een verzoek om verduidelijking of correctie. Al de teksten die de plaatsing
onderbouwen worden ook opgenomen in de stemhulp met een directe link naar de bron. Zo kan iedere gebruiker zelf
controleren of de partijplaatsing klopt en welke argumenten partijen gebruiken voor die positionering. Deze methode is
overgenomen door alle serieuze stemhulpen.
De interactie met politieke partijen over de plaatsing heeft wel een aantal effecten op de partijen zelf. Zo ontstaat er
voor de campagneteams van partijen een flinke tijdsbelasting, omdat zij vaak gedetailleerde informatie moeten leveren
over partijposities op een groot aantal issues. Bij gemeenteraads- Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen zie je
soms dat vooral kleinere partijen met weinig actieve leden moeite hebben om de tijd vrij te maken om al dat materiaal
aan te leveren.
Een ander effect is het gevoel bij partijen van het ‘verlies van controle’. Stemhulp-ontwikkelaars ‘dwingen’ partijen
standpunten in te nemen op issues die zij niet zelf hebben gekozen en lang niet altijd relevant worden gevonden, of
zelfs potentieel electoraal schadelijk zijn voor een specifieke partij. Maar stemhulpen pogen een gelijk speelveld te
creëren. Vanuit het prisma van een stemhulp wordt een verkiezing gezien als een vergelijking van alle politieke partijen
op dezelfde issues, terwijl het in campagnes juist niet ongebruikelijk is dat politieke partijen ‘langs elkaar heen praten’ en
alleen de issues benadrukken die kiezers positief met hen associëren.

De kwaliteit van het ‘stemadvies’
De vorm van het ‘stemadvies’ maakt ook uit. Er zijn eigenlijk twee typen adviezen in stemhulpen: een rangorde met
percentages overeenkomst en een uitslag waarbij de ‘ideologische’ afstand wordt gegeven ten opzichte van alle partijen.
De eerste – de ‘Stemwijzer-methode’ telt simpelweg het aantal keren dat een gebruiker en een partij hetzelfde
antwoord geven met eens/geen van beide/oneens als antwoord categorieën (gebruikers kunnen stellingen wel dubbel
tellen); het resultaat is daarmee een rangorde van partijen in percentages overeenkomst. De ‘Kieskompas-methode’
plaatst kiezers en partijen in een politiek landschap met de belangrijkste economische en culturele politieke
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scheidslijnen (links-rechts en progressief-conservatief) en vraagt politieke partijen en gebruikers in welke

ze het

eens zijn op een zogenaamde vijfpuntschaal van “helemaal niet mee eens” tot “helemaal mee eens”. Dit laat meer
ruimte voor interpretatie (en twijfel). Bij zowel Kieskompas als Stemwijzer kunnen gebruikers vervolgens op
verschillende wijzen hun eigen positie vergelijken met die van de partijen op díe onderwerpen die voor hen van
doorslaggevend belang zijn.
Kieskompas opteerde voor deze vijfpuntschaal omdat econoom Loek Groot in 2003 aantoonde dat met het gebruik van
een beperkter aantal antwoordcategorieën geen goed onderscheid kan worden gemaakt tussen partijen die dicht bij
elkaar staan, vooral tussen de gematigde partijen in het politieke centrum. Door kiezers en partijen de mogelijkheid te
geven om meer nuance in hun antwoorden te leggen, kan beter onderscheid worden gemaakt tussen partijen die aan
dezelfde kant van het issue staan, maar wel degelijk verschillen in hun politieke stellingname. Die verschillende
methoden kunnen dus makkelijk leiden tot een verschillend advies bij een kiezer die beide stemhulpen gebruikt. Dat
kan negatief zijn als kiezers dan opgeven, maar als kiezers bij twijfel op zoek gaan naar meer informatie of juist het
debat zoeken door de ‘tegenstrijdige’ uitslag op sociale media te plaatsen dan zorgt een tegenstrijdige uitslag juist voor
meer elaboratie. Uiteindelijk is dat wat de stemhulpbouwer ook wil: dat burgers gaan nadenken en discussiëren over de
politiek.
Een zeer kritisch punt bij het maken van een stemhulp is dat er geen objectieve methode bestaat om vast te stellen wat
de belangrijkste thema’s zijn in een verkiezing: elke selectie is noodzakelijkerwijs arbitrair. Immers, partijen praten in een
campagne het liefst over de issues waarmee zij sterk (en positief) worden geassocieerd en dus bevoordeelt elke keuze
van issues en de manier waarop een stelling wordt geformuleerd bepaalde partijen, en worden andere benadeeld. Het
is dus van belang hiermee rekening te houden bij het selecteren van de onderwerpen en de precieze formulering.
Immers, uit onderzoek van de Vlaamse politicoloog Walgrave blijkt dat selectie van onderwerpen die worden
opgenomen en de precieze formulering van de stellingvragen een effect hebben op de uitslag van een stemhulp. Een
veel voorkomend misverstand over stemhulpen is dat deze een overzicht geven van de relevante issues in een
verkiezing, terwijl zij in feite een overzicht geven van die relevante issues waarop (veel) politieke partijen van elkaar van
mening verschillen.
Alle serieuze stemhulpen in Nederland ontwikkelen dan ook de stellingen in een intensieve en vaak directe dialoog met
de deelnemende politieke partijen. Bij gemeenteraads-, Provinciale Staten en Waterschap-verkiezingen gebeurt dat
door Stemwijzer en Kieskompas in een interactieve sessie met alle deelnemende partijen die twee of meer leden
mogen afvaardigen om issues in te brengen die de partij belangrijk vindt. Partijen wordt vooraf aan die stellingbijeenkomsten ook gevraagd informatie aan te leveren (het verkiezingsprogramma en een lijst van belangrijke issues)
om het debat over de stellingen goed inhoudelijk vorm te geven.
Vanzelfsprekend leiden dergelijke sessies met politieke partijen tot lange lijsten van issues, waarna een selectie moet
worden gemaakt. Stemhulpen verschillen sterk in de wijze waarop de issues worden geselecteerd die in de stemhulp
worden opgenomen. Stemwijzer laat gezaghebbende personen binnen de politieke partijen zelf aangeven of zij het
‘eens of ‘oneens’ zijn op een vijftigtal stellingen, waarna zij de meest onderscheidende stellingen kiezen (op basis van de
zogenaamde City-block procedure). Kieskompas heeft een methode waarbij eveneens een groslijst van issues en
stellingen wordt ontwikkeld met de partijen, maar waar er dan vervolgens een tweede sessie is met alle politieke
partijen waarin gezamenlijk de stellingen worden geselecteerd. Stellingen worden dan zo geformuleerd dat zij tot de
kern van een belangrijk en omstreden vraagstuk doordringen. Ook wordt gekeken naar een goede spreiding over
verschillende beleidsterreinen en thema’s (economie, milieu, zorg, et cetera) zodat alle competenties van een
bestuurslaag aan bod komen. Hoewel Stemwijzer en Kieskompas politieke partijen vanaf het begin af aan zorgvuldig
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betrekken bij de ontwikkeling van een stemhulp, hebben partijen soms toch het gevoel de controle verliezen over de
inhoud. Het hele ontwikkelingsproces vergt van politieke partijen, griffies en stemhulpbouwers een enorme inzet, maar
er is geen enkele campagne-activiteit die zo veel bereik heeft als een stemhulp.

Conclusie
Het enorme bereik en de veelal positieve effecten van stemhulpen bij verkiezingen hebben het instrument tot een
onmisbaar element gemaakt van een moderne verkiezingscampagne. Kiezers maken massaal gebruik van stemhulpen
om zich te informeren over partijstandpunten – vooral bij ‘tweede orde’ verkiezingen op lokaal en regionaal niveau - en
hechten waarde aan de uitslag. De vergelijking van de eigen opinies met alle politieke partijen op een groot aantal
issues zorgt ook voor een aanzienlijk leereffect en een vergroting van het politieke zelfvertrouwen. Ook gaan veel
stemhulp-gebruikers op zoek naar meer politieke informatie na het invullen. Wel heeft onderzoek laten zien dat
sommige kiezers verbaasd zijn over de uitslag, en daardoor gaan twijfelen aan een reeds gemaakt partijkeuze. Dat leidt
niet zelden tot een verandering van de stemintentie, maar altijd binnen een set van partijen die met al overwoog. Als
een stemhulp een partij ‘adviseert’ die voor het gevoel van de kiezer totaal niet bij hem of haar past wordt het advies
gewoon genegeerd. Maar het nadenken stopt dan niet.
De grote kracht van stemhulpen is dat zij de verkiezingen heel persoonlijk maken: iedere kiezer krijgt een persoonlijk
‘advies’ met een op de gebruiker toegesneden vergelijking van de eigen politieke overtuigingen met de (formele)
standpunten van politieke partijen. Zowel bij politici als kiezers bestaat soms de misvatting dat een stemhulpen ‘niet
klopt’ als een andere partij dan de vooringenomen keuze wordt aanbevolen. Maar stemhulpen moeten kiezers aan het
denken zetten, het liefst over meer issues dan voorheen en juist die verwondering draagt daaraan bij. Onderzoek naar
stemhulpen heeft laten zien dat veel kiezers redelijk open staan voor nieuwe informatie in de laatste weken of vooral
dagen voorafgaand aan de verkiezing. Veel kiezers twijfelen, maar dat betekent ook dat zij daadwerkelijk kiezen.
Informatie uit een stemhulp maakt die keuze niet altijd makkelijker, maar kan wel zorgen voor een weloverwogen en
gefundeerde keuze op basis van inhoudelijke overeenstemming met een politieke partij.
Politieke partijen staan soms wantrouwend tegenover stemhulpen, omdat zij het gevoel hebben – of in ieder geval de
angst – dat zij de controle over de inhoud van de campagne uit handen geven. Maar stemhulpen zijn een aanvulling op
traditionele campagneactiviteiten, niet een totale vervanging.
Stemhulpen hebben gunstige effecten op de democratie. Niet alleen omdat kiezers beter geïnformeerd de gang naar
de stembus maken, maar ook omdat makers van stemhulpen de partijprogramma’s zeer nauwkeurig en kritisch lezen,
de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen partijen identificeren en bloot leggen waar partijen (opzettelijk)
onduidelijk zijn. Stemhulpen verschaffen kiezers duidelijkheid over waar partijen voor staan door de interactie met die
partijen over partijstandpunten. Zo worden politici zich bewust hoe van buitenaf naar (de coherentie van) hun
standpunten wordt aangekeken. Niet alleen kiezers, maar ook politici wordt een spiegel voorgehouden. Soms zal deze
beeltenis in de spiegel tegenvallen, maar dat betekent niet direct dat het een vals beeld is. Stemhulpen dragen duidelijk
bij aan een verdieping van het democratisch debat.
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DE MEESTEMMETER
Bob Roelofs (griffier Provinciale Staten van Gelderland)

05
Van de hoofdredacteur
Griffier Bob Roelofs reageert op de voorgaande bijdrage over de positieve
effecten van digitale stemhulpen. De in Arnhem ontwikkelde Meestemmeter
stelt kiezers in staat om niet alleen de beloften en standpunten van politici
mee te wegen, maar ook hun daadwerkelijke stemgedrag.
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Die gedachte vormt de basis achter de Meestemmeter. De Meestemmeter is een stemwijzer waarin niet de beloften uit
de verkiezingsprogramma’s als basis dienen, maar waarin wordt teruggekeken op het daadwerkelijke stemgedrag over
de voorgaande periode. Een prachtige toevoeging aan alle stemwijzers/stemhulpen/kieskompassen. Waar hebben de
partijen voor en tegen gestemd geeft dé echte helderheid hoe de partijen zich in de afgelopen vier jaar hebben
opgesteld. Kijken wat ze gedaan hebben naast de beloftes in de verkiezingsprogramma’s, de kiezer krijgt hiermee echt
iets nieuws op zijn/ haar presenteerblaadje.
De Meestemwijzer (zoals deze toen nog werd genoemd) werd eerder dit jaar voor het eerst gelanceerd bij de
gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Kiezers in Arnhem kregen bij de Meestemwijzer 21 stellingen voorgelegd die in
de periode tussen 2014 en 2018 werkelijk aan de orde waren gekomen in de Arnhemse gemeenteraad.
Op Arnhem-Direct zag de Meestemwijzer er als volgt uit:
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Verrassende uitkomsten
Na het beantwoorden van de stellingen, kregen kiezers te zien met welke partijen in de Arnhemse gemeenteraad zij het
meeste hadden meegestemd. Dat leidde vaak tot verrassende uitkomsten. Na de uitslag kon vervolgens worden
doorgeklikt naar de pagina waarop per stelling te zien was welke partijen voor of tegen hadden gestemd. Op de site
waren ook de links te zien van de nieuwe partijen. In de getoonde lijstvolgorde konden alle partijen met hun
verkiezingsprogramma’s in een muisklik zichtbaar worden gemaakt. Dus ook op dit terrein werd de kiezer zo breed
mogelijk bediend.
De Meestemwijzer in Arnhem was in samenwerking met de griffie tot stand gekomen. De elf politieke partijen in de
gemeenteraad waren vooraf in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stellingen en de begeleidende
toelichtingen. De Meestemwijzer was naast het Kieskompas en de stemwijzer van dagblad de Gelderlander één van de
drie digitale stemhulpen die in Arnhem beschikbaar waren.

Provinciale Meestemmeter
De Meestemwijzer, die te vinden was op de relatief kleine nieuws-website Arnhem Direct, werd door zo'n 15.000
Arnhemse kiezers gebruikt als stemhulp. Dat is een derde van het aantal mensen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen
in Arnhem naar de stembus ging.
In Gelderland is er inmiddels groen licht gegeven voor een Meestemmeter waarbij kiezers plaats kunnen nemen op de
zetel van een Gelders Statenlid. De naam Meestemwijzer doet onwillekeurig denken aan de Stemwijzer, vandaar dat er
voor gekozen is te spreken van de “Meestemmeter”.
Met de Meestemmeter kunnen kiezers in Gelderland eenvoudig zien hoe de Gelderse partijen over verschillende
onderwerpen hebben gestemd in de periode tussen 2015 en 2019.
De Meestemmeter zal ruim voor de verkiezingen in de lucht komen via gelderland.nl. De stellingen van de provinciale
Meestemwijzer zijn gebaseerd op de informatie uit het StatenInformatiesysteem van NotuBiz.
Bij het tonen van de uitslagen van de stemmingen wordt gebruik gemaakt van de diagrammen die NotuBiz aanlevert
aan de website van de provincie Gelderland. Vanzelfsprekend zal de griffie een ondersteunende rol in de aanlevering
van de moties en amendementen spelen. Daarnaast zal er in samenspraak met de Gelderse politici de stellingen
worden vastgesteld.
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STEMHULPEN EN
DE RECHTSSTAAT:
EEN ONWENSELIJKE
ONTKOPPELING
Column van Bas de Gaay Fortman en Olivier de Gaay
Fortman (auteurs van De Grondwetwijzer, 2017)

06
Van de hoofdredacteur
Bas en Olivier de Gaay Fortman reageren op bijdrage 4 over de positieve
effecten van digitale stemhulpen, met een column over de meer principiële
en rechtsstatelijk bezwaren tegen het gebruik van online stemhulpen.
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Wordt aan het Landelijk Griffierscongres de vraag voorgelegd 'Zijn stemhulpen een succes?' dan gaan vast vooral
groene kaarten de lucht in. In een tijd van afnemende belangstelling voor politieke partijen en verkiezingen is hun
succes inderdaad opmerkelijk. De eerste, een zogeheten Stemwijzer, werd in 1989 ontwikkeld door ProDemos.
Sindsdien kwamen er nog een paar bij maar is vooral het aantal gebruikers explosief gegroeid. De verklaring voor dit
succes is dat stemhulpen het complexe keuzeproces dat kiezers doorlopen sterk vereenvoudigen. Die complexiteit
dateert van na de ontzuiling. Toen was voor de meeste kiezers het stemmen een simpele verklaring van waar je bij
hoorde: rooms, rood, protestants of liberaal-conservatief met nog enige subgroepen daarbinnen. Nu sta je voor de
moeilijke vraag welke partij jouw stem verdient, met lijsttrekker, partijcultuur, verkiezingsprogram, stemgedrag in voor
jou belangrijke kwesties en al. Om je te helpen krijg je een beperkt aantal eenvoudige maar uiteenlopende politieke
stellingen voorgelegd die problemen, dilemma’s of beleidsvoorkeuren versimpeld weergeven; van het type ‘de
maximumsnelheid op de A1 moet omhoog naar 130 km/uur’. Kiezers moeten dan aangeven in hoeverre zij het met de
gepresenteerde stelling eens zijn. De antwoorden worden aan de hand van rekenregels verwerkt tot percentages van
de mate waarin de opvattingen van de kiezer met elke partij overeenstemt.

Politiek is meer dan stellingen betrekken
Is een politieke voorkeur dan puur rationeel? Dat is wel waar de onlinestemhulpen van uitgaan. De kiezers worden niet
verondersteld rekening te houden met de normatieve context van hun keuzes. Principes, normen of kwesties die
betrekking hebben op moreel handelen zijn in geen van de stellingen te vinden. De stemhulpen gaan uit van een
objectief, en weldenkend mens die belangen en nut afweegt zonder zich door vooroordeel en emotie te laten
beïnvloeden. Politiek vergt echter veel meer dan dat en vereist een vermogen zicht te krijgen op zowel deelbelangen als
het algemeen belang. Van volksvertegenwoordigers mag je dan ook vragen de noodzakelijke afwegingen te maken
vanuit kennis van de rechtsorde en respect voor onze rechtsstaat en democratie. Hoe? Op basis van waarden waar ze
in geloven. Welke? Voor kiezers en hun vertegenwoordigers is dat hun eigen zaak natuurlijk. Maar voor allen blijft het
waardepatroon van onze natiestaat relevant. En deze waarden raken vanzelfsprekend aan onze politieke voorkeuren.

Stemhulpen negeren grondwettigheid
Bewust kiezen veronderstelt dus een normatieve context en die is niet alleen subjectief. Er zijn wetten en er is de
Grondwet. Nu worden er stellingen voorgelegd die berusten op punten die jarenlang in een partijprogramma zijn
opgenomen zonder dat er vanuit die partij ooit ook maar enig initiatief tot wetgeving is genomen, laat staan dat dit kans
zou maken. Zulke punten hangen in de lucht. Het met het Nederlandse burgerschap verbonden waardepatroon is
terug te vinden in de Grondwet. Het is dan ook belangrijk politieke partijen mede op grondwettigheid te beoordelen.
Om de manier te illustreren waarop een stemhulp met de Grondwet omgaat wordt hier een stelling uit het recente
verleden aan de Grondwet getoetst:

Maar: beleidsvrijheid van gemeenten is in de Grondwet opgenomen. Gemeentelijke autonomie ligt vast in art. 124.
Bovendien is er sprake van strijd met de grondwettelijke regeringsopdracht de internationale rechtsorde te bevorderen
(art. 90) in samenhang met het door Nederland geratificeerde Vluchtelingenverdrag. Duidelijk wordt hier dat naast een
toetsing van partijprogramma’s en politiek beleid aan louter eigen voorkeur ook een meer objectieve toets aan

33

grondwettelijk vastgelegde normen gewicht zou moeten krijgen. Oftewel, zich niet alleen te laten leiden door belangen
en emoties, maar ook bepaalde waarden en normen in acht te nemen die al eeuwen hun kracht bewijzen. In een tijd
van twijfel aan de werking van ons staatsbestel kan grondwettelijk toetsen van partijen de kiezer wellicht op weg helpen.

Partijprogramma’s toetsen aan de Grondwet
Relevante vragen zijn dan onder meer:
Erkent de partij in kwestie de Grondwet als pijler van democratie en rechtsstaat en wordt aanvaard dat die
ondeelbaar is en er dus niet selectief in kan worden ‘gewinkeld’?
Respecteert deze partij in onze politieke praktijk de grondprincipes van gelijke behandeling en non-discriminatie
(art. 1)?
Erkent deze partij álle grondrechten, inclusief godsdienstvrijheid (art. 6), en wordt daarbij gerespecteerd dat
mensen zelf uitmaken wat ze als hun godsdienst beschouwen en hoe ze binnen het kader van de wet zich
religieus organiseren?
Geeft deze partij aandacht aan privacybescherming (art. 10) en aan bestrijding van intimidatie, aanranding,
verkrachting en huiselijk geweld (art. 11)?
Respecteert deze partij de onafhankelijkheid en bevoegdheden van de rechterlijke macht (art. 112) en 113), ook
waar het gaat om de toetsing van wetten en gemeentelijke verordeningen en besluiten aan internationale
verdragen (art. 94), zoals die over de mensenrechten?
Conclusie: met alle goede en geslaagde bedoelingen, zoals bevordering van de opkomst bij verkiezingen, kunnen
stemhulpen aanzienlijk aan gewicht winnen door bij de formulering en toelichting van hun stellingen rekening te
houden met het normatieve kader van de rechtsstaat zoals vastgelegd in grondwettelijke normen. Pas dan kunnen ze
helpen zoals bedoeld: een instrument voor daadwerkelijk burgerschap.

Olivier de Gaay Fortman (1992) is na zijn bachelors in bedrijfskunde en natuurkunde vergevorderd met een
master wiskunde. Met zijn grootvader Bas schreef hij

(2017, Gemeente-editie 2018)

Bas de Gaay Fortman (1937) richt zich als hoogleraar Politieke economie al meer dan een halve eeuw op de
dagelijkse spanning tussen macht en moraal. Van 1971 tot 1991 was hij lid van de Staten-Generaal. Onder het
kabinet-Den Uyl was hij als voorzitter van een regeringsfractie nauw betrokken bij de praktische politiek. In zijn
parlementaire jaren was hij betrokken bij de herziening van de Grondwet.
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ONLINE BURGERS BETREKKEN:
Zes lessen uit onderzoek naar
digitale burgerparticipatie
Ira van Keulen en Iris Korthagen van het
Rathenau Insituut

07
Van de hoofdredacteur
We verplaatsen onze blik van verkiezingen naar burgerparticipatie en
-betrokkenheid. Wat heeft de digitalisering hierin teweeggebracht? Ira van
Keulen en Iris Korthagen van het Rathenau Instituut onderzochten of digitale
burgerparticipatie daadwerkelijk een bijdrage levert aan de democratische
besluitvorming, en hoe je die bijdrage nog verder kunt vergroten.
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In ons onderzoek, op verzoek van het Europees Parlement, kijken we naar de condities die eraan bijdragen dat digitale
burgerparticipatie politieke impact heeft (Korthagen et al, 2017). Ons onderzoek bestond uit twee delen. In
literatuuronderzoek zijn 400 publicaties meegenomen over digitale democratie, haar effecten en de gedocumenteerde
lessen over succes en falen. Een belangrijke conclusie uit de literatuur is dat digitale initiatieven weliswaar vaak een
maatschappelijke waarde hebben – bijvoorbeeld een gevoel van gemeenschap onder deelnemers – maar dat een
concrete bijdrage aan beleid of politiek vaak mist. Dat kan leiden tot onvrede bij deelnemers en betrokken politici en
beleidsmakers. In het tweede deel van het onderzoek hebben we daarom 22 lokale, nationale en Europese initiatieven
voor digitale participatieprocessen geanalyseerd en vergeleken. Op die manier konden we condities identificeren die
zorgen dat de inbreng van burgers substantieel bijdraagt aan politiek of beleid, om zo onvrede – en daarmee vergroting
van de kloof tussen burger en politiek – te voorkomen.

Behoefte aan democratische vernieuwing
Even terug naar die behoefte tot democratische vernieuwing bij burgers. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel
Planbureau uit 2016 blijkt dat twee derde van de Nederlanders het eens is met de stelling: ‘Het zou goed zijn als
burgers meer konden meebeslissen over belangrijke politieke kwesties’. [2] Slechts één op de tien Nederlanders is het
daarmee óneens. Uit hetzelfde SCP-onderzoek blijkt dat de roep om meer inspraak vooral lijkt voort te komen uit
onvrede: politici luisteren onvoldoende en zijn te veel gericht zijn op hun eigen belang. Recent I&O onderzoek in
opdracht van Vrij Nederland en Nieuwsuur onderstreept dit (Driessen, Kanne en Klein Kranenburg, 2018). Ruim de helft
van de Nederlanders heeft het gevoel geen invloed op het regeringsbeleid te hebben en bijna twee derde denkt dat
politieke partijen alleen geïnteresseerd zijn in hun stem, niet in hun mening. [3]
Burgers staan niet alleen in hun verlangen naar meer democratie. We zien ook behoefte aan democratische
vernieuwing bij bestuurders en politieke partijen. Het initiatief Code Oranje is hier een goed voorbeeld van. [4] Dit is een
groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, griffiers, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en
actieve burgers die zich zorgen maken over de staat van de huidige politieke democratie. Hun pleidooi is om burgers
meer invloed en zeggenschap te geven en meer kennis en kunde uit de samenleving te betrekken bij politiek en
bestuur. Zo willen ze een burgerakkoord in plaats van een regeerakkoord en stadscongressen waar burgers in plaats
van raadsleden bij elkaar komen om tal van zaken in de gemeente te bespreken. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) zit op hetzelfde spoor, hoewel ze zich gematigder opstelt. [5]
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Digitalisering biedt goede mogelijkheden om de door burgers en bestuurders zo gewenste burgerbetrokkenheid bij
politiek en bestuur te organiseren. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het soort burgerbetrokkenheid
dat gewenst is. We onderscheiden er hieronder vier.

Digitale democratie: in diverse soorten en maten
Ten eerste is er informatieve burgerbetrokkenheid. Door te lezen over politieke besluiten en door het onderling
bediscussiëren van politieke standpunten, vormen burgers een mening over beleid en politiek. Voor veel burgers is
deze vorm van politieke betrokkenheid veel realistischer dan vormen van meebeslissen: niet alle burgers willen of
kunnen participeren in besluitvorming (de Wit en Hoolwerf 2015; Tonkens en Duyvendak 2015). Bovendien moeten we
niet onderschatten welke kracht uitgaat van het monitorende publiek. Kritische, monitorende burgers scannen de
informatie die via diverse media tot hen komt en ondernemen actie wanneer iets hen echt raakt. Treffend voorbeeld is
de online petitie van de burgers van Zutphen die duidelijk maakte dat er geen draagvlak was voor Loek Hermans als
plaatsvervangend burgemeester. De lokale volksvertegenwoordigers trokken vervolgens hun steun in. Aan dit type
burgerbetrokkenheid wordt vaak voorbijgegaan in discussies over democratische innovatie, maar het is cruciaal voor
het functioneren van de representatieve democratie (Green 2012). In Nederland zijn door overheden veel stappen
gemaakt om de informatieve betrokkenheid te faciliteren. Zo zijn er veel ontwikkelingen rondom open Raadsinformatie
en ook de website van de Tweede Kamer geeft meer en overzichtelijker informatie over bijvoorbeeld vergaderingen,
vergaderstukken, en moties van individuele Kamerleden dan een aantal jaar geleden. In onze studie voor het Europese
parlement hebben we daarnaast voorbeelden van websites gezien die via statistieken en andere gegevens activiteiten
zoals stemgedrag, inbreng in een debat, etc. van politici monitoren en het publiek daarover informeren. Voorbeelden
hiervan zijn de Duitse website Abgeordnetenwatch.de en de Britse variant Theyworkforyou.com.
Ten tweede is er beleidsbeïnvloedende betrokkenheid: invloed van burgers op beleid van een overheidsinstantie.
Iets minder dan de helft van de digitale instrumenten uit onze studie voor het Europees parlement vallen in deze
categorie. Hun belangrijkste doel is om de politieke agenda te beïnvloeden. Soms komt het initiatief daarvoor uit
burgers zelf, denk aan petities.nl. Soms uit het bestuur of de politiek (denk aan het recente Citizens’ Assembly in Ierland
met 99 ingelote burgers dat op vijf onderwerpen waaronder abortus, aanbevelingen heeft gedaan aan het nationale
parlement[6]). We kwamen diverse initiatieven tegen waar burgers meewerken aan wet- en beleidsteksten. Zoals het
Finse Open Ministerie, waar door middel van crowdsourcing burgers samen met juristen en andere experts op
vrijwillige basis conceptwetgeving schrijven. Of de Wiki Planning site in Melbourne, waar de mogelijkheid werd geboden
om zichtbare wijzigingen aan te brengen in de officiële concepttekst van een toekomstvisie op de ruimtelijke inrichting
van Melbourne. Burgers, stakeholders en ambtenaren werkten op die manier samen aan de toekomstvisie. Dat
verhoogt niet alleen de interactiviteit, maar ook de transparantie van het beleidsproces. Het instrument is daarmee niet
alleen een beleidsbeïnvloedende vorm van burgerbetrokkenheid, maar ook een informatieve vorm betrokkenheid.
Als derde onderkennen we directe burgerbetrokkenheid al dan niet met bindende resultaten. Directe
burgerbetrokkenheid houdt in dat burgers zelf bij meerderheid een besluit kunnen nemen. De enige voorbeelden uit
ons Europese onderzoek met bindend advies zijn elektronisch stemmen bij verkiezingen en referenda in Estland en
Zwitserland en bij de verkiezing van

bij de Green Party uit het Europees Parlement. In de meeste

andere gevallen hebben politiek vertegenwoordigers officieel het laatste woord. Zoals bij de vormen van online ‘directe
democratie’ bij de politieke partijen als de Piratenpartij (met vooral veel steun in Duitsland en IJsland), het Spaanse
Podemos en de Italiaanse Five Star Movement. Leden en andere geïnteresseerden worden via software uitgenodigd om
samen aan voorstellen en verkiezingsprogramma’s te werken. Verder maken ze gebruik van digitale systemen om te
stemmen over voorstellen of over de politieke afvaardiging van de partij. Een andere vorm van directe
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burgerbetrokkenheid zijn participatieve begrotingen waarbij burgers online (en offline) invloed uitoefenen op of zelfs
beslissingen nemen over de verdeling van publieke middelen. In Parijs bijvoorbeeld, kunnen burgers online voorstellen
doen voor projecten voor de stad als geheel of voor een bepaald district. Online kunnen ze elkaars voorstellen lezen,
becommentariëren en/of steunen. Na een selectie door en co-creatie met de gemeentelijke organisatie kunnen
Parijzenaren online (én offline) stemmen op een voorstel. Vervolgens kunnen ze de vorderingen van de verkozen
projecten online volgen. Via het design van de online tools kan het participatief begroten goed inzichtelijk gemaakt
worden.
De laatste vorm is zelfredzame betrokkenheid, waarbij burgers zelf of in samenspraak met andere partijen
(waaronder de overheid) aan de slag gaan, en publieke taken oppakken. Door bijvoorbeeld buurtmoestuinen of zorgen energiecorporaties te beginnen en/of te beheren worden burgers mee-beslissers; door te doen pakken ze zelf
maatschappelijke vraagstukken op (WRR 2012). Burgers profiteren hier van digitale middelen bij de organisatie en
mobilisatie van medestanders. In onze studie voor het Europees parlement hebben we dergelijke digitale initiatieven
niet meegenomen in onze casestudies. Het doel van deze initiatieven is namelijk niet het behalen van politieke impact.

Zes condities om de impact van online burgerbetrokkenheid te vergroten
Digitalisering biedt goede mogelijkheden om de door burgers en bestuurders zo gewenste burgerbetrokkenheid bij
politiek en bestuur te organiseren. Tegelijkertijd is technologie geen wondermiddel en al helemaal geen quick fix voor
de behoefte van burgers aan meer politieke betrokkenheid. En lang niet alle onderwerpen lenen zich voor actieve
burgerbetrokkenheid. Bovendien is online veiligheid en het risico op manipulatie van de uitslag door cybercriminelen
inmiddels ook een kwestie bij digitale burgerparticipatie. Uit ons onderzoek blijkt dat het succes van digitale
democratische instrumenten afhangt van zes condities.
De meest cruciale conditie is een stevige link met een concreet besluit dat eraan zit te komen in de politiek of beleid
of een formele agenda. De koppeling van de inbreng van burgers aan een formeel doel dus. Dit klinkt misschien als
voor de hand liggend, maar er zijn erg veel voorbeelden waarin op een zodanig open manier aan het proces wordt
begonnen, dat de resultaten in formele zin weinig opleveren. Soms zijn opbrengsten zo generiek dat het onduidelijk is
hoe deze te vertalen in specifiek beleid of naar specifieke verantwoordelijkheden (zoals bij het grote pan-Europese
participatietraject in 2009: the European Citizen Consultation (ECC) over de economische en sociale toekomst van
Europa). Of er wordt onvoldoende duidelijk gemaakt waar nog echt ruimte zit tegenover wat al is afgesproken door de
betrokkenen (zoals bij het Nederlandse internetconsultatie.nl). Digitale burgerbegrotingstrajecten scoren in onze studie
heel goed op deze conditie, gewoonweg omdat een deel van het budget is gereserveerd voor inbreng van burgers. In
Parijs bijvoorbeeld kunnen burgers online voorstellen doen voor projecten voor een totaal budget van zo’n 94 miljoen
in 2015.
Een tweede conditie is helderheid over het proces. Hoe dragen deelnemers bij aan de besluitvorming en wie is
precies waarvoor verantwoordelijk? Met die informatie kunnen de verwachtingen van betrokken burgers, ambtenaren
en politici in goede banen worden geleid en wordt teleurstelling achteraf voorkomen. Ook hier doet het Parijse
voorbeeld het goed. De gemeente Parijs toont op haar website duidelijke, laagdrempelige infographics. Die leggen uit
hoe burgers betrokken kunnen worden bij gemeentelijke uitgaven, door bijvoorbeeld voorstellen te doen en te
stemmen en door co-creatie. Ook het Finse burgerinitiatief scoort goed op deze conditie. Er zijn duidelijke fases in het
proces gedefinieerd: 1) ideeën, 2) concept teksten, 3) wetsvoorstellen inclusief handtekeningen verzamelen, 4)
overhandiging parlement en 5) parlementaire behandeling. Slechts één wetsvoorstel (van de vijftien die genoeg
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handtekeningen had verzameld) is aangenomen tot nu toe; één die het homohuwelijk mogelijk maakt. Toch is 83% van
de Finse burgers wel tevreden met het inspraakinstrument, omdat zij zien dat hun voorstellen via officiële
besluitvormingsprocedures worden afgewogen (Christensen et al 2017).
Als derde is feedback belangrijk: laat aan deelnemers weten wat er is gebeurd met hun bijdragen. Feedback is een blijk
van een goed georganiseerd, transparant proces. Ook is het een belangrijke vorm van verantwoording. Zeker als
uiteindelijke besluiten afwijken van de resultaten uit het participatieproces. Feedback kan heel goed digitaal ingebouwd
worden. Zo werkt in het burgerbegrotingsvoorbeeld van Berlijn-Lichtenberg de site via een feedbacksysteem: bij ieder
voorstel is in een oogopslag duidelijk of het is toegekend (groen), in behandeling is (oranje) of is geweigerd (rood) en is
bij de beslissing een korte, begrijpelijke toelichting te vinden. Bij het burgerbegrotingsinitiatief in Reykjavik kunnen
deelnemers de besluitvorming volgen op een website. Ook ontvangen ze e-mails met updates die voor hen relevant
zijn.
De vierde conditie is kwantificeer als het even kan via stemmen of prioritering. Oftewel: doe meer dan alleen
handtekeningen verzamelen. Bij digitale burgerbetrokkenheid wordt vaak gedacht aan petities. In zulke online tools
worden eenvoudig veel steunbetuigingen gegeven én gemeten. Van digitale handtekeningen gaat echter een minder
krachtig signaal uit dan van stemmen of van het rangschikken van voorstellen van belangrijk naar minder belangrijk.
Sommige digitale initiatieven hebben een combinatie van online dialoog (of deliberatie) en stemmen. Dialoog kan de
inhoudelijke kwaliteit van de meningsvorming van deelnemers verbeteren en stemmen tonen de steun voor die
bijdragen. De Italiaanse Vijfsterrenbeweging experimenteert bijvoorbeeld met deze combinatie van deliberatieve en
kwantitatieve elementen.
Ten vijfde: een effectieve communicatie- en mobilisatiestrategie – iets dat een grote uitdaging blijkt in veel (online)
participatietrajecten. De bekendheid van de digitale tool om te kunnen meebeslissen is cruciaal om een zo groot en
representatief mogelijke groep mensen te bereiken. Uit ons onderzoek blijkt dat de traditionele massa media nog
steeds een belangrijke rol speelt bij het geven van ruchtbaarheid aan het initiatief om zo deelnemers mobiliseren. Een
nog grotere uitdaging is om een diverse groep aan deelnemers te krijgen. Veel van de initiatieven op Europese niveau
slagen hier niet in en dat komt vooral omdat ze er te weinig tijd in steken. Ze nemen genoegen met deelname van
professionele belangenorganisaties zoals ngo’s die meedoen. Om verschillende doelgroepen van burgers te bereiken, is
het belangrijk om meerdere online èn offline instrumenten op maat te bedenken. Daar is via (lokale) media, folders,
brieven, opbouw- en welzijnwerkers en buurthuizen de aandacht getrokken voor participatief begroten. Dat levert per
traject telkens nieuwe deelnemers op.
Als zesde: herhaal en verbeter. Digitale burgerparticipatie is een leerproces. Digitale burgerbetrokkenheid is een
leerproces. Een herhaald participatieproces heeft meer kans op impact dan een eenmalig traject. Processen en digitale
tools die je herhaaldelijk inzet, kun je gebruiksvriendelijker maken en beter inbedden in bestaande besluitvorming. Het
is belangrijk om dan ook te meten hoe tevreden burgers zelf zijn met de participatiemogelijkheden en de resultaten.
Dat gebeurt maar mondjesmaat. Een van de best practices hier is de consultatiewebsite Futurium van de Europese
Commissie. Zij verbetert haar instrumenten op basis van ervaringen van deelnemers en stakeholders die worden
verzameld in workshops.
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Impact op de representatieve democratie
Meer burgerbetrokkenheid – online en offline – heeft onmiskenbaar gevolgen voor de representatieve democratie. We
noemen er hier twee. Ten eerste, meer betrokkenheid van burgers betekent niet minder betrokkenheid van
politici. Het gaat hier niet om communicerende vaten. Integendeel. Toenemende digitale burgerbetrokkenheid vraagt
om versterking van de representatieve democratie (Tonkens et al 2015). Het zijn vaak bepaalde groepen burgers die
digitale instrumenten aangrijpen om van zich te laten horen. De participatiepiramide in Nederland blijkt namelijk ook
nog steeds erg steil (Hendriks, 2013): er is een kleine groep burgers die veel participeren (de ‘participatie-elite’) en een
grote groep die niet participeert. In de uiteindelijke besluiten moeten ook de minder actief betrokken burgers en
minderheden zich blijven herkennen. Zij zouden wellicht op andere wijze betrokken kunnen worden bij het
besluitvormingsproces, zoals door loting of stemmingen. Er zal overigens altijd een groep burgers zijn die niet (snel)
betrokken wil worden.
Ten tweede, meer burgerbetrokkenheid leidt tot een verschuiving in de rolverdeling tussen burgers en politici.
De controlerende taak van politici wordt belangrijker, terwijl voor politiek debat minder ruimte is (depolitisering)
(Tonkens et al 2015). Dit komt door de informalisering van de relatie burger en ambtenaren die onderling via
netwerkbesluitvorming en burgerinitiatieven allerlei publieke taken invullen. Op die manier is er minder ruimte voor
raadsleden om politieke standpunten in te nemen, lijnen uit te zetten en die te verdedigen. Tegelijkertijd kan er ook een
goede balans tussen het primaat en het ultimaat ontstaan, zoals de Raad voor Openbaar Bestuur (2010, p. 9) voorstelt:
“Wanneer mensen directe invloed hebben gehad aan de voorkant van het beleidsproces (de agendering en
beleidsvoorbereiding) en daarmee het primaat hadden, kan het ultimaat (de besluitvorming) bij de politiek worden
neergelegd. Als op traditionele wijze politiek en ambtenarij de planvorming hebben verzorgd, moet de burger zelf
alsnog aan bod komen. Dan kan het ultimaat bijvoorbeeld via een referendum bij burgers worden neergelegd.”
Het is belangrijk om voor elk onderwerp te bekijken hoe burgers kunnen worden betrokken in de beleids- en
besluitvorming en hoe de balans tussen de burgerbetrokkenheid en de rol van de politiek eruit moet zien.

Tot slot
Kortom, goede burgerbetrokkenheid is bewerkelijk, ook online. Maar als aan alle condities is voldaan, zijn belangrijke
democratische waarden als transparantie, inclusiviteit en responsiviteit veiliggesteld en is digitale burgerparticipatie een
goede aanvulling op de huidige democratische besluitvorming. In Nederland blijken er tot op heden nog maar weinig
(succesvolle) voorbeelden van digitale burgerparticipatie te bestaan. Er is dus nog veel virtuele ruimte voor verbetering.
Een voorstel: laten we beginnen met de burgerbegrotingen waarvan Nederland al wel veel offline-initiatieven kent. In
ons onderzoek scoorden de digitale evenknieën ervan namelijk heel goed op de meeste condities en met name op de
meest doorslaggevende conditie voor succes: een stevige link met een concreet besluitvormingsproces. Bij
burgerbegrotingen gaat het namelijk vaak om een vast percentage van de begroting waar burgers over mogen
besluiten. Dat geeft een duidelijke politieke inbedding en levert tegelijkertijd sneller een helder proces op voor burgers,
maar ook voor politici en beleidsmakers.

Het volledige onderzoek Prospects for e-democracy in Europe vindt u op de site van het Europees Parlement.
De Nederlandse samenvatting vindt u op de site van het Rathenau Instituut.
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DIGITALE DEMOCRATIE
IN DE PRAKTIJK
Josien Pieterse en Anne de Zeeuw
(Netwerk Democratie)

08
Van de hoofdredacteur
In aansluiting op de vorige bijdrage presenteren Anne de Zeeuw en Josien
Pieterse aan de lezer een aantal concrete voorbeelden van digitale tools die
de netwerkdemocratie versterken. U heeft misschien wel eens gehoord dat
‘ze’ het in Estland of Madrid zo goed doen in dit opzicht, en de auteurs laten
beeldend zien hoe het daar werkt.
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Er wordt in Nederland flink aan de weg getimmerd wat betreft digitale democratie. Steeds meer gemeentelijke
overheden willen bewoners een structureel platform bieden waarop zij betrokken worden in de lokale besluitvorming:
een transitie van het experiment naar structurele digitale betrokkenheid. In de afgelopen maanden werd hieraan
gebouwd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Netwerk Democratie en Waag Society. De
inspiratie hiervoor werd gevormd door internationale successen, zoals in Reykjavik en Madrid.
De aandacht voor burgerbetrokkenheid in Nederland heeft de afgelopen jaren verschillende vormen aangenomen. In
navolging op mondige en initiatiefrijke burgers en een terugtrekkende overheid, in combinatie met de economische
crisis, ontstond een opleving van burgerinitiatieven en burgerbewegingen - zoals de G1000 – die meer inspraak in
besluitvorming eisten. Ook de netwerksamenleving waarin burgers zich met behulp van het internet gemakkelijk
kunnen informeren en organiseren rond zaken die hen aangaan, vraagt om nieuwe vormen van democratische
betrokkenheid. Steeds meer lokale overheden durven dan ook de stap te zetten naar instrumenten die een bijdrage
leveren aan een opener overheid die verantwoordelijkheden durft af te geven zoals past bij een 21ste eeuwse
samenleving.

Burgerbewegingen
Opvallend is dat innovatie in het buitenland veelal op gang is gebracht onder druk van sociale bewegingen, met als doel
een politiek-maatschappelijke verandering teweeg te brengen. In Madrid waren dit de Indignados of 15M beweging,
met leuzen als ‘Democratie, Nu!’. Dit betrof een beweging van hackers en activisten die zich inzette voor nieuwe vormen
van deliberatie, collectieve intelligentie en netwerkvorming, zich afzettend tegen een conservatieve, corrupte en weinig
transparante overheid. In mei 2015 werd deze kennis vertaald naar de lokale politiek toen de burgerbeweging zich
organiseerde in een coalitie van burgerpartijen. Na de verkiezingen was er een grote behoefte aan nieuwe jonge
ambtenaren en politici, die niet alleen door de jonge Podemos partij kon worden opgevangen. Op sleutelplekken
kwamen ook zogenaamde ‘onafhankelijken’, die de kans kregen bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.
Een ware revolutie is gaande met de implementatie van het digitale platform Decide Madrid dat opereert op het open
source software

. Sinds 2017 wordt er 100 miljoen van het stadsbudget gereserveerd voor Decide Madrid

waar het wordt verdeeld over voorstellen die zijn aangedragen door bewoners van de stad. Het platform wordt
eveneens gebruikt voor bindende consultaties over de herindeling van 11 pleinen in Madrid. Inmiddels zijn er meer dan
400.000 mensen geregistreerd op het platform en worden er 300 projecten per jaar geïmplementeerd die tot stand zijn
gekomen door de participatieve processen. Ook wordt de software van Decide Madrid door 80 verschillende
overheden en organisaties over de hele wereld gebruikt en verder ontwikkeld.
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Interview met Pablo Soto, gemeenteraadslid Madrid en één van de bestuurlijke
trekkers van participatief platform Decide Madrid.

Van buitenaf ziet het eruit als een grotere uitdaging dan het werkelijk is. Er wordt vaak gezegd dat een institutie
moeilijk veranderbaar is door onder andere de rol van politici of door een conservatieve cultuur onder
ambtenaren. We hebben in Madrid echter binnen zes maanden een nieuwe werkwijze geïmplementeerd en
het werkt. Het is belangrijk dat andere gemeenten zich dat realiseren.
Bovendien is dit hét moment om de democratie te innoveren. Er is een beweging gaande van lokale
overheden die willen moderniseren en polarisatie tegen willen gaan door burgers direct te betrekken in
besluitvorming, participatief te begroten en digitale tools in te zetten. Ook heeft open source technologie
ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van participatietools een vlucht heeft genomen. Deze open source tools
worden inmiddels niet alleen in Spanje en andere Europese landen actief gedeeld en gebruikt, maar ook in
bijvoorbeeld Argentinië.
Een ander project dat succesvol genoemd kan worden is dat Decide Madrid als platform ook een bottom-up
mechanisme faciliteert. Een goed voorbeeld is het voorstel om Madrid 100% duurzaam te maken, waar de
gemeente nu 100 praktische acties aan verbonden heeft. Het proces om participatief te begroten verloopt
bottom-up. Er zijn weinig beperkingen: elk jaar zijn er rond de 300 projectvoorstellen die de stad direct
verbeteren.

Het is een uitdaging om alle individuele burgers met goede ideeën adequaat te ondersteunen bij nieuwe
voorstellen. Vaak zijn het in participatieprocessen de meer georganiseerde burgers die de meest succesvolle
voorstellen indienen. We proberen op verschillende manieren het indienen van een voorstel op het platform
zo makkelijk mogelijk te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met de grootste gehandicapten
organisaties in Spanje om de digitale toegankelijkheid te vergroten. Ook benaderen we actief
belangenorganisaties en gemeenschappen om bekend te maken hoe zij Decide Madrid kunnen gebruiken en
is er in elke wijk een offline ‘Burgerservice’ loket waar een speciaal hiervoor getrainde ambtenaar burgers kan
ondersteunen bij het indienen van een voorstel.
Op

hebben alle voorstellen dezelfde zichtbaarheid. Naast het duurzaamheidsvoorstel voor

Madrid werd in dezelfde periode een voorstel ingediend voor het invoeren van een enkel kaartje voor al het
openbaar vervoer. Terwijl het duurzaamheids voorstel werd ontwikkeld door een gevestigde beweging in
samenwerking met verschillende stakeholders, was het voorstel voor het openbaar vervoer een initiatief van
een enkele anonieme burger. Beide voorstellen hebben een debat gegenereerd en hebben genoeg stemmen
behaald om door de gemeente in behandeling te worden genomen. Het gebruik van een digitale tool is
doorslaggevend geweest om georganiseerde en ongeorganiseerde burgers zeggenschap te kunnen geven.
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Crisis
Ook in landen als IJsland en Estland hebben politiek-economische crises een bottom-up proces van democratische
vernieuwing aangezwengeld. In 2008, op het hoogtepunt van de bankencrisis, kwam in Reykjavik een groep van
initiatiefnemers bij elkaar om na te denken hoe de kloof tussen burgers en politieke vertegenwoordigers gedicht kon
worden. De crisis had ervoor gezorgd dat burgers zich bewust werden van de disproportionele invloed van de
economie op politieke besluitvorming waardoor het vertrouwen in de politiek zwaar was aangetast. Wat de
initiatiefnemers, georganiseerd in de onafhankelijke ‘Citizens Foundation’ [2], ontwierpen, was een digitaal platform
Better Reykjavik waarmee elke politieke partij in aanloop naar de verkiezingen de kans kreeg om burgers mee te laten
denken over hun programma. De enige partij die hier gebruik van maakte was de ‘Best Party’ die in eerste instantie aan
de verkiezingen deelnam zonder partijprogramma en met de enige belofte al hun beloften te breken. Toen deze
satirische partij echter met 40% uit de peilingen kwam, riep het haar supporters op om naar de Better Reykjavik website
te gaan en te helpen het beleid van de komende vier jaar vorm te geven. Ondersteund door grote media-aandacht in
de week voor de verkiezingen werd het gebruik van Better Reykjavik een groot succes. De daaropvolgende coalitie
besloot Better Reykjavik in het stadsbestuur te integreren.
Sinds 2011 hebben burgers in Reykjavik de mogelijkheid om maandelijks ideeën ter verbetering van de leefomgeving te
delen via het platform Better Reykjavik. Jaarlijks wordt 6% - gelijk aan 4 miljoen euro - van het stadsbudget over
voorstellen verdeeld met behulp van de participatief begrotingstool My Neighborhood. Inmiddels hebben meer dan
70.000 van de 120.000 burgers het digitale platform gebruikt en zijn bijna 1.000 van de 3.000 formeel geëvalueerde
ideeën in het beleid opgenomen. Door het gebruik van open source software Your Priorities genaamd, en het actief
delen van geleerde lessen hebben ook andere overheden zoals Estland en Schotland inmiddels gebruik gemaakt van de
tools uit IJsland.

Open Source
Dat succesvolle initiatieven op het gebied van digitale democratie in Europa gebruik maken van open source software is
geen toeval. Door de vrije uitwisseling kan open source software zich namelijk veel sneller ontwikkelingen dan software
waarbij alles geheim wordt gehouden. Bij open source software is de broncode openbaar. Dit betekent dat iedereen de
software vrij kan gebruiken, aanpassen en verbeteren. Het gebruik van open source software is daarmee een
belangrijke katalysator die ervoor zorgt dat digitale democratie zich in rap tempo ontwikkelt. Het gebruik van open
source software is dus niet alleen een kwestie van principes, maar ook een voordelige en krachtige manier van tool
ontwikkeling, gebaseerd op de wisdom of the crowd.

Juist in een tijd waarin cybersecurity hoog op de agenda staat, biedt open source software een steeds veiligere
keuze. Door de open broncode kan een gemeente namelijk met zekerheid zien of de democratische
processen op een platform eerlijk verlopen en of er op verantwoordelijke wijze met data wordt omgegaan. Een
aantal belangrijke principes van open source en privacy bewuste participatietools zijn:

Gemeenten of organisaties kunnen de broncode van open source participatietools van een deelplatform
zoals GitHub halen en naar behoefte aanpassen en verbeteren. Eventuele verbeteringen kunnen
teruggekoppeld worden naar de ontwikkelaar zodat de originele tool steeds verbeterd kan worden en
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updates met alle gebruikers gedeeld kunnen worden. Hierdoor komt in de ontwikkeling van de tool het
delen van kennis centraal te staan en kan er gezamenlijk gewerkt worden aan nieuwe digitale
toepassingen voor overheden. Hoe meer gebruikers, hoe sneller de ontwikkelingen gaan aangezien
iedere gebruiker er belang bij heeft dat de tool zo goed mogelijk functioneert en goed onderhouden is.
Ook kunnen bijvoorbeeld bezoekers van een platform nieuwe functionaliteiten aandragen die zij in een
tool missen. Zo kan er vanuit verschillende hoeken aan de verbetering van de tool worden gewerkt.

Gemeenten maken gebruik van een heel scala aan technologische toepassingen voor bijvoorbeeld
communicatie en dienstverlening. Echter, wanneer er met een tool belangrijke democratische
beslissingen genomen worden, is het van groot belang dat de processen op het platform inzichtelijk zijn
en dat de hosting van de tool en het beheer van data plaatsvindt op een betrouwbare (lokale) locatie.
Juist in tijden van machtige internationaal opererende multinationals is het belangrijk dat burgers het
platform en de eerlijkheid van de processen daarop kunnen vertrouwen. Het gebruik van open source
tools draagt eraan bij dat het democratische proces onafhankelijk blijft van commerciële organisaties.

Open source technologie biedt veel flexibiliteit om functionaliteiten aan te passen of toe te voegen. Ook
wordt er bij open source tools zoveel mogelijk gebruik gemaakt van open standaarden. Dit maakt
integratie mogelijk met bestaande en toekomstige tools. Open source participatietools kunnen dus
gemakkelijk worden aangepast aan nieuwe situaties. Hiermee verschuift de focus van de tool naar het
creëren van een zo goed mogelijk participatieproces.

Naast het gebruik van open source software is het waarborgen van privacy een belangrijk principe voor
participatietools. Het veel gebruikte privacy by design betekent dat er al vanaf de start van de
ontwikkeling van een platform voor wordt gezorgd dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden
verzameld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 heeft al veel
overheden en burgers beter bekend gemaakt met dit principe. Bij het gebruik van participatietools is
privacy cruciaal. Een open source en privacy bewuste participatietool is zo gebouwd dat
persoonsgegevens en data van burgers veilig zijn en niet gebruikt kunnen worden voor commerciële of
politieke doeleinden.

Lokale tools
Inmiddels hoeven gemeenten niet meer vanaf nul te beginnen. Er zijn al veel functionaliteiten ontwikkeld die open
source worden aangeboden aan andere overheden. De internationale ontwikkeling van open source participatietools
heeft onder andere een vlucht genomen door de ondersteuning vanuit het Europese ‘Decentralised Citizens
ENgagement Technologies’ (D-CENT) project. In de periode van 2013 tot 2016 werden binnen het D-CENT project een
aantal reeds bestaande lokale participatietools in Madrid, Reykjavik, Helsinki en Barcelona verder ontwikkeld en
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uitgebreid getest. Met als doel een nieuwe generatie van open source geprogrammeerde, en op open standaarden
gebaseerde participatietools tot stand te brengen. Al deze tools werden vervolgens op het deelplatform GitHub
beschikbaar gesteld voor andere organisaties en overheden om gebruik van te maken.
Om deze Europese ontwikkelingen beter deelbaar te maken in Nederland heeft Netwerk Democratie eind 2016 in
samenwerking met Waag en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de draad opgepakt in
het E-dem project [3]. In het kader van het E-dem project is een start gemaakt om een aantal participatietools uit het DCENT project naar Nederland te halen door de vrij beschikbare software van het Engels naar het Nederlands te vertalen
en binnen- en buitenlandse

te delen in de ‘Handreiking Digitale Democratie’. Hiermee ondersteunt E-dem

lokale overheden die met een open source participatietool aan de slag willen gaan.
Dit aanbod aan open source participatietools viel in Nederland in goede aarde.
Inmiddels zijn er tien gemeenten die met ondersteuning vanuit de tweejarige
‘proeftuin digitale democratie’ meerdere keren één van de open source tools
lokaal implementeren en hierbij kennis en ervaringen uitwisselen met de andere
gemeenten. De proeftuin vindt plaats binnen het actieprogramma ‘Versterking
lokale democratie’ van het Ministerie van BZK met als doel gemeenten
ondersteuning te bieden op gedeelde vragen en een Nederlandse
gebruikersgemeenschap te creëren.

De griﬃer als innovator
Digitale democratie vergt een andere denkwijze van bestuurders. Vanuit politici wordt er vaak gedacht “wij zijn toch al
verkozen, waarom zou je dan steeds opnieuw naar de burger stappen?”. De input van burgers zou daarentegen juist als
een uitbreiding en verrijking van de representatieve democratie gezien kunnen worden. Als adviseur van de
gemeenteraad kan de griffier een belangrijke rol spelen in het creëren van bestuurlijk draagvlak voor digitale
burgerbetrokkenheid.
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Impact
In een stad zoals Madrid valt de input van burgers inmiddels niet meer weg te denken. Miguel Arana Catania, directeur
participatie bij gemeente Madrid en manager van het platform Decide Madrid, geeft als vuistregel: “Hoe meer
vertrouwen je geeft, hoe beter de resultaten”. Juist door bottom-up de vraag op te halen, wordt de betrokkenheid van
burgers vergroot.
Het is vanzelfsprekend dat startende gemeenten niet direct besluitvorming openstellen voor digitale inspraak: het
vertrouwen moet groeien. Toch is het ook bij het eerste voorzichtige experiment belangrijk om een onderwerp te
kiezen waar bewoners daadwerkelijk iets over te zeggen krijgen. Een beleidsvraagstuk dat interessant is vanuit de
gemeente is namelijk niet per se interessant voor burgers. Het is daarom de opgave om op te halen waar burgers zich
mee willen bezighouden, een werkelijke stem in krijgen en met maatschappelijke relevantie.
Hoe meer bewoners te zeggen krijgen, hoe succesvoller het participatieproces zal zijn. In het meest ideale geval is het
proces zo ingedeeld dat de gemeente van tevoren al kan aangegeven dat de input zal worden doorgevoerd. Bij
participatief begroten is dit goed mogelijk door alvast een bedrag te reserveren. Vaak worden bewoners om advies
gevraagd, maar wordt er vervolgens door de raad besloten of het wel of niet wordt goedgekeurd. Digitale democratie
biedt juist de kans om in een gestroomlijnd proces burgers echt te laten meebeslissen. Burgers merken dat er sprake is
van wel of geen werkelijke zeggenschap. Als de uitkomst niet serieus wordt genomen, zal er minder behoefte zijn om
mee te werken. Hoe meer vertrouwen de burger krijgt om hun kennis en ideeën te delen en besluiten met impact te
nemen, hoe beter de resultaten van het participatieproces zullen zijn.

Deliberatieve democratie
Bij het inzetten van collectieve intelligentie draait het niet alleen om een mening, maar om het inbrengen van hun
kennis en expertise. In plaats van te kiezen tussen ‘ja’ of ‘nee’ biedt digitale technologie de kans om alternatieven aan te
dragen en gezamenlijk tot besluitvorming te komen. Deliberatieve democratie stelt burgers in staat om ideeën en
argumenten aan te dragen en samen geïnformeerde beslissingen te maken. Burgers willen het gevoel hebben dat hun
inbreng gehoord wordt. Door hen mee te nemen in de besluitvorming is het mogelijk een dialoog te creëren tussen de
politiek en de burger.
Het interessante van digitale democratie is dat burgers niet alleen met de gemeente in gesprek treden, maar ook met
elkaar. Op een digitaal platform krijgen ze duidelijk te zien of hun eigen ideeën gesteund worden en welke argumenten
het meest gewaardeerd worden. Een digitaal platform kan dus veel informatie bieden hoe burgers ergens over denken
en welke argumenten zij boven andere argumenten stellen. Dit kan ook voor politici erg interessant zijn. Op den duur
zullen politiek en bestuur dan ook zien dat burgers met heel redelijke voorstellen komen en in overleg met elkaar tot
overeenstemming en besluitvorming kunnen komen.

Communicatie
houding aanneemt. Zoals het voorbeeld uit Madrid laat zien is het betrekken van verschillende doelgroepen bij een
participatieproces hard werken. Een digitale tool op zich zal er niet voor zorgen dat het gat tussen de gemeente en
bewoners gedicht wordt. Om de gewenste doelgroepen in het participatieproces te betrekken, moet er samenwerking
worden gezocht met het maatschappelijk middenveld. Burgerplatformen en maatschappelijke organisaties (zoals
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NGO’s, bedrijvenverenigingen, welzijnsorganisaties en migrantenorganisaties) hebben al veel kennis opgebouwd over
de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen en hebben netwerken om hen te bereiken. Door dit soort organisaties
te betrekken in het participatieproces kunnen zij advies uitbrengen hoe hun achterban het best bereikt kan worden.
Ook communicatie speelt een cruciale rol voor het succes van een (digitaal) participatieproces. Er is voldoende PR
nodig, zodat mensen op de hoogte zijn van de online participatiemogelijkheden en weten hoe zij kunnen bijdragen.
Ervaringsdeskundigen uit gemeenten die gebruik maken van een digitale participatietool, onderschrijven keer op keer
hoe cruciaal zowel online en offline communicatie is voor succes. Ten eerste zodat burgers zich uitgenodigd voelen om
aan het proces deel te nemen. Ten tweede om de transparantie en daarmee de tevredenheid over het
participatieproces te vergroten. Ten derde om tot inclusieve participatie te komen waarin toegankelijk taalgebruik,
fysieke bijeenkomsten en bijvoorbeeld ondersteuning vanuit burgerservicekantoren verschillende participatievormen
mogelijk maken.
De praktijk laat een eindeloze stroom aan best practices zien die gemeenten kunnen helpen in hun voorbereiding,
maar uiteindelijk is het de taak aan gemeenten om aan de slag te gaan. Digitale democratie is voor ambtenaren een
kwestie van processen toelaten waar je de uitkomst nog niet van weet. De angst voor falen is vaak groot en het kan
daardoor lastig zijn om alle partijen aan boord te krijgen. Voor het slagen van het proces is het belangrijk dat
verschillende groepen binnen het stadsbestuur zich verbonden voelen en resultaat zien. Dit zal misschien niet bij het
eerste proces zo zijn, maar na meerdere succesvolle processen zal het enthousiasme groeien: het is een kwestie van
doorzetten.

Tot slot
In plaats van te wachten op een politieke crisis zijn Nederlandse gemeenten hard bezig om burgers op vernieuwende
manieren zeggenschap te geven in besluitvormingsprocessen. Denk aan wijkraden, co-creatie van beleidsagenda’s en
burgerbegrotingen. Digitale platformen kunnen dit soort processen aanvullen en versterken. Veel van de al opgedane
kennis en ervaring met digitale democratie is deelbaar gemaakt. Bekijk hiervoor de Handreiking Digitale Democratie of
de Keuzewijzer E-tools, om een beeld te krijgen hoe jouw eigen gemeente hiermee aan de slag kan.

[1] Uitgebreide informatie over Consul is te vinden op: http://consulproject.org/en/#.
[2] Zie: https://www.citizens.is/
[3] Zie: www.e-dem.nl
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DE REALITEIT VAN VIRTUELE
BELEIDSVORMING IN
DUURSAAMDAM
Jeroen van Urk en Nettie Engels (Redactie Jaarboek)

09
Van de hoofdredacteur
Middenin dit jaarboek vindt u een verrassende en bijzonder inspirerende
bijdrage van jaarboekredacteuren Nettie Engels en Jeroen van Urk.
Zij bezochten samen met een aantal provinciale en gemeentelijke
volksvertegenwoordigers het Reality Center van het Centrum voor Informatie
Technologie en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat levert
fascinerende ervaringen én plaatjes op van hoe 3D-virtual reality politici en
beleidsmakers kan helpen bij het nemen van beslissingen, door de gevolgen
van de besluitvormingsopties levensecht voor ogen te toveren.
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Reportage van een sessie met politici en professionals in het Reality Center van
het Centrum voor Informatie Technologie en de Geodienst van de Rijksuniversiteit
Groningen: (hoe) kan 3D-virtual reality bijdragen aan de beleidspraktijk en gesprek
tussen politiek en publiek?
Wietske Degen van het Reality Center vertelt in de webversie van dit jaarboek
meer over het Reality Center.

”

Virtual reality objectiveert de afwegingen. Je ziet de werkelijkheid één-op-één,
in plaats van de verbeelding die in ieders brein altijd verschillend is. En
zonder dat een artist impression het mooier maakt dan het is.

De Voorstelling
De 3D-brillen gaan op. Eerste bemerking: die bril focust je wel op het scherm en houdt de andere deelnemers uit je
ooghoeken. Het is ook even wennen aan het beeld, hoor je. De operator doet zijn best om beheerst door het landschap
en de bebouwing te navigeren – doe je dat te snel, heb je kans op duizeligheid. Dat gezegd komt er snel een informeel
soort van interactie op gang. We bewegen door twee kant en klare scenario’s van het Groningse Reality Center. Het
eerste: een zomerscenario met een combinatie van zon- en windenergie, met merendeels kleine windmolens en enkele
grotere. Het tweede, waarmee meer windenergie is op te wekken: meerdere grotere windmolens naast het Van
Starkenborghkanaal. Zo ervaar je wel heel praktisch wat het gevolg van beleid kan zijn, wordt gezegd. Moeten die
windmolens wel op land, of kunnen ze ook in zee? Is er niet wat meer variatie in masthoogte te tonen? Hoe ziet het
eruit als we windmolens en zonnepanelen clusteren langs de snelweg, het kanaal of een fietspad, of in combinatie met
een groenvoorziening? Kunnen we zien hoe het er dan vanaf de weg uitziet? Ja hoor, nu!, showt de operator. En als u
wilt ook vanuit het keukenraam! En dus navigeren we van bovenaf waar we een "overall-view" hebben voorzichtig naar
beneden op ooghoogte.
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Passen en meten
Zo zitten we voor het scherm, ondergedompeld in de gedachte gemeente Duursaamdam. Een kustgemeente, 11.000
inwoners, 5.000 huishoudens, landschappelijk buitengebied en volledig beschermd dorpsgezicht – geen dak waar een
zonnepaneel op mag. Een dorp om samen de schouders te zetten onder het volledig CO2-neutraal maken van de
energievoorziening. Want dat is de casus: in het nieuwe raadsprogramma heeft de gemeenteraad onder meer als doel
dat de elektriciteitsopwekking (inclusief de vervanging van de aardgasvraag) binnen tien jaar volledig zelfvoorzienend is
door wind- en/of zonne-energie. De professor maakt duidelijk dat je daarvoor 200 kleine windmolens, of 13 grote nodig
hebt. Laten we eens kijken waar die in het landschap zouden zijn in te passen.
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En of we daar ook een veld met zonnepanelen kwijt zouden kunnen. Je ziet dat dit direct effect heeft op het landschap.
De energierekenmeter brengt in beeld hoe de score aan duurzame energie oploopt bij elke molen en elk zonneveld
extra. Eeuuhhmm, klinkt het uit de zaal: waarom geen biomassa? Waarom geen kerncentrale? Tja, dat heeft de nieuwe
gemeenteraad niet bedacht en je mag toch aannemen dat haar kiezers het daar mee eens zijn... Toch, waarom hebben
we het niet direct ook over de bestaande elektriciteitsmasten en hoogspanningsleidingen die we daar zien, kunnen die
niet anders? Lastig hoor: we zijn dun bevolkt en hebben zelf weinig energie nodig. Dan zou je toch liever willen dat
elektriciteitstransport in ons landschap ondergronds kan, zegt een politicus. Wat niet kan, legt een professional uit. En
wat ook duidelijk wordt: de energiemeter telt nog niet op tot het benodigde totaal…

Voorbij de horizon
Bij de voorstelling zitten overigens geen inwoners in de zaal: het uitbeelden van het beleid gebeurt met politici en
professionals van de overheid en de energie- en milieuwereld. Ah! Waarom eigenlijk?? Je zou inwoners op deze
inzichtelijke manier van meet af aan goed kunnen betrekken bij de dilemma’s en de oplossingen zegt de één. Nou, is
een reactie: de politiek moet de dilemma’s schetsen, maar dan wel ten overstaan van alle betrokkenen, die moet je
inderdaad niet pas achteraf erbij halen. Samen reëel een doel bepalen. Je kunt er niet van uitgaan dat een
bestuursprogramma zomaar wordt omarmd. Een programma dat door de horizon van vier jaar altijd wat onder de druk
van stoom en kokend water staat. Voor meer draagvlak moet je meer tijd nemen voor bewustwording en meedenken
over de energie voor straks. Als het even kan, zou de provincie dan op die manier ook van onderop met
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gemeentebesturen willen gaan werken?!? Want windmolens worden anders al snel als een bestuurlijk speeltje gezien.
En dan die zonnepanelen. Laat tóch eens zien of die echt niet stedenbouwkundig verantwoord op de daken kunnen,
dan heb je er als bewoner direct profijt van. Prima te organiseren door een dorpscollectief.

Confronterend en indringend
Een ander denkt om: zou je het model ook zo kunnen programmeren dat het zelf de optimale plaatsen voor
windmolens en zonnevelden berekent? Voor nuchtere Groningers misschien wel dé oplossing: ach, zet daar ook maar
neer zo’n ding… Zo brengt de realiteit van het filmdoek evenzeer als de gedachten de ogenschijnlijk vaststaande
beleidsaannames in beweging. Het beeld – je zou er immers ook zelf kunnen wonen – confronteert beleidsmakers en
beslissers kennelijk dat je het niet zomaar even zelf kunt bepalen. Virtual reality, met reële beelden op basis van
feitelijke data, aanschouwelijk vanuit alle gezichtspunten en zichtlijnen: het blijkt veel indringender dan wat stippen op
een plattegrond of zelfs een maquette. Wel blijft het betekenisvol ook in het echt het effect op het landschap te
beoordelen, bijvoorbeeld met een excursie, zoals in Zuidhorn (zie het kader over de casus daar).

De filmzaal van het Reality Center op de Zernike Campus in stad Groningen. Op de foto het elftal raads- en
Statenleden en professionals dat via een 3D-bril een realistisch beeld van de omgeving ervaart en zo de
mogelijkheden beziet om de ‘gemeente Duursaamdam’ met windmolens en zonnepanelen zelfvoorzienend te
maken voor elektriciteit.
Deelnemers waren:

(beleidsmedewerker ruimte en energie provincie Groningen),

(raadslid Gemeentebelangen Eemsmond en medewerker Statenfractie Groninger Belang),
(Statenlid VVD Groningen),

(D66-fractievoorzitter stad Groningen),

(assistant

professor environmental planning faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijkuniversiteit Groningen),
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(oud-raadslid Fractie 2014 Delfzijl),

(energiecoöperatie Zonnewal Oostwold),

(omgevingsmanager netbeheerder Enexis),

(raadslid ChristenUnie Leek),

(beleidsmedewerker groene ruimte Natuur- en Milieufederatie Groningen) en
(in gemeente Midden-Groningen wethouder vanwege de SP voor onder meer duurzaamheid en
energietransitie).
De sessie werd geleid door Henk Lameijer vanuit zijn achtergrond als docent organisatie/communicatie aan de
Hanze Hogeschool en werd mogelijk gemaakt door het Reality Center en de Geodienst van het Centrum voor
Informatie Technologie en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen, met medewerking van
(liaison officer),

(illusion manager),

(consultant/onderwijstechnoloog),

(senior projectmanager Geografische Informatie Systemen) en

(operator Reality

Center).

De Groepsrecensie
Zie ons zitten: aangemoedigd door de redactie van het jaarboek bespreken we als deelnemers of virtual reality een
bruikbare technologie is voor de beleidspraktijk - of dat het zou leiden tot technocratie, de macht der techniek.
Algemeen oordeel: het objectiveert beslist de afwegingen. Je ziet de werkelijkheid één-op-één, in plaats van de
verbeelding die in ieders brein altijd verschillend is. En zonder dat een artist impression het mooier maakt dan het is.
Het wordt je dan al snel duidelijk wat 200 kleine windmolens of een park met zonnepanelen met de onmiddellijke
omgeving doen. Kun je ze daar wel kwijt? En waar is dan het meest voor de hand liggend? Het is meer praktisch
voordoen dan theoretisch uitdenken. Je krijgt snel het gesprek op gang tussen wat-moet qua energievermogen en watkan qua landschap, met alle afwegingen die daarbij komen kijken. Of heroverweging… saillante constatering: aardgas
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was wel een superieure warmtebron, je had wat ja-knikkers en verder alles ondergronds. Je huis warm houden met
groene energie is minder onzichtbaar. Anders gedacht: als je zichtbaar op ziet tegen landschapsvervuiling, krijg je allicht
een indringender gesprek over energiebesparing of lastenverhoging op gang.

Werkbaar en aanvaardbaar
Aldus, voor de energietransitie zouden beleidsambtenaren en gebiedscoördinatoren met virtual reality een opbouwend
debat kunnen voeden. Ook voor grotere projecten. De volgorde zou moeten zijn: eerst een professionele, technische
voorbereiding van een virtual reality model, met een aantal scenario’s voor de beleidsopgave. Betrek daarbij experts en
lobbyisten voor in beginsel werkbare en aanvaardbare uitkomsten. Doe dat regionaal, met meer gemeenten in je
voorzieningengebied. Faciliteer dat als provincie. Je hebt daartoe al snel meerdere bijeenkomsten nodig. Dan de
kaderstellende fase door de politiek met betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, voor een reëel beleidskader
– niet onwaarschijnlijk dat het zien van de werkelijkheid leidt tot een beleidskader dat een aanpassing of bundeling van
scenario’s is. Voor het fine-tunen van het vastgestelde beleidskader kun je in de uitvoeringsfase vervolgens opnieuw
virtual reality inzetten. Juist ook in die fase kun je daardoor inwoners eenduidig betrekken bij het beleid – mits het
beleidskader zo ruim is dat er variatie mogelijk is en niet als een voldongen feit wordt beleefd. Neem er de tijd voor
maar plan die wel goed in: een honderd jaar bestaand energiesysteem bouw je niet zomaar om.

Technologie en regie
Voor de kwaliteit van de besluitvorming kan virtual reality zo veel toegevoegde waarde hebben. Te weinig wordt daarbij
gebruik gemaakt van technologie – de politiek loopt vaak hopeloos achter bij de mogelijkheden van
informatietechnologie. Maar die technologie houd je niet tegen, en het werken met data ook niet. Als je die combinatie
actief inzet in de politieke arena, wordt scherp duidelijk waar de uiteindelijke politieke afwegingen over gaan. Geoinformatie (zie kader) scherpt dilemma’s aan en door die te tonen voorkom je juist dat virtual reality verwordt tot
technocratie. Immers, perfecte oplossingen bestaan zelden, maar inzichtelijke informatie focust de discussie. Met virtual
reality neem je als kijker de regie in handen: je navigeert naar een bepaalde positie en geeft ‘opdracht’ een molen erbij
te plaatsen, of op een andere plek. Dat geeft je ‘macht’.

Beleving en behartiging
Alles goed en wel: besef wel dat virtual reality alleen het gevolg van beleid laat
afhangt van wat je

en

. Terwijl je beleving als mens ook

. Visualisaties moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kijker en idealiter zou je

in de filmzaal ook de ruis van draaiende wieken bij verschillende windsnelheden moeten kunnen ervaren. Of hoe
weidevogels erop aanvliegen… Technisch zou het wel kunnen, financieel is de vraag of het loont: gehoor- en
gevoelsbeleving verschillen van persoon tot persoon nogal. In het open veld al gebouwde windmolens ervaren blijft
daarom verkieslijk naast een virtual reality sessie.
Verwacht ook niet dat virtual reality aperte criticasters overtuigt. Maar wel leeft bij de deelnemers het idee dat de
doorgaans grotere groep aarzelaars makkelijker zijn mening weet te bepalen. In die zin kan virtual reality bij
procesbestuur goed van dienst zijn: met elkaar realistisch oplossingen bezien en bespreken overbrugt ogenschijnlijke
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tegenstellingen, voorkomt onnodige politieke uitvergroting daarvan. De volksvertegenwoordiging zou bestuurders
daarom primair ruimte moeten geven voor zulk procesbestuur. Voor tegenstellingen die daarmee niet zijn op te lossen
blijft politieke behartiging dan ééns te meer van betekenis.

Het scenario in Zuidhorn
Middag-Humsterland is een Nationaal Landschap, door de tijd heen redelijk gaaf gebleven, zonder ruilverkaveling en
met een sloten- en wegenpatroon, wierden en dijken waaraan je de historie herkent. Zouden windmolens daar niet
misstaan? Het gebied ligt vanaf 2019 helemaal in het dan heringedeelde Westerkwartier, en tot dat moment deels in
Winsum en deels in Zuidhorn. Bij de laatste gemeente is Bouber Schuil coördinerend medewerker ruimtelijke ordening.
Hij verhaalt over het gebruik van virtual reality bij de beleidsontwikkeling voor duurzame energie. Geen betoog behoeft
dat juist in Groningen het besef bestaat dat je die nodig hebt als alternatief voor fossiele energie, maar evenzeer wat de
impact van fysieke ingrepen is. Sinds 2010 bestond al de mogelijkheid om kleine windmolens met een beperkte
ashoogte van 15 meter te plaatsen op agrarische bouwblokken. Dat past binnen het provinciaal beleid. De eerste
aanvraag kwam pas in 2016: om zo’n windmolen te plaatsen op maar 250 meter van het beschermd dorpsgezicht
Niehove. Discussie! Volgens het bestemmingsplan zou het mogen, maar onder de enige honderden inwoners van het
dorpje rees bezwaar: kun je niet beter één grote windmolen plaatsen in plaats van vele kleine, zoals te voorzien zou zijn.

Natuurgetrouw
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Aldus wilde de gemeenteraad van Zuidhorn onderzoek naar de landschappelijke impact van windmolens.
Welstandsorganisatie Libau werd ingeschakeld en Zuidhorns wethouder Fred Stol was op de hoogte van de
mogelijkheden van virtual reality bij de Groningse universiteit. De gemeente gaf het Reality Center opdracht (een bedrag
in de orde van 13.000 euro) het landschap en de dorpen natuurgetrouw in beeld te brengen en zo het plaatsen van
windmolens - en als mogelijk alternatief óók velden met zonnepanelen - te kunnen zien, bespreken en variëren. Let wel,
zien langs alle mogelijke gezichtslijnen: op straatniveau, vanuit de lucht, uit de huiskamer, verdekt achter gevels, van
veraf of dichtbij, waar je ook staat. Voor een zo realistisch mogelijk model stelde de noordelijke windmolenleverancier
E.A.Z. Wind bouwtekeningen beschikbaar. Libau dacht scenario’s uit, virtuele routes in het gebied werden uitgelijnd
door het Reality Center. Zo konden daar dankzij dit staaltje publiek-privaat voorbereidingswerk een aantal
beleidssessies gehouden worden om letterlijk met visie de scenario’s te aanschouwen en beschouwen, aan te scherpen
of te verwerpen. Ook een klankbordgroep uit het gebied zat aan en voor zowel klankbordgroep als gemeenteraad werd
er een excursie naar een boerderij (voor beleving in het ‘echie’) en een presentatie in het Reality Center georganiseerd
en op papier gebundeld.

Impact
Het resultaat? Het bouwrecht voor agrarische bedrijven blijft, maar is wel beperkt tot twee kleine windmolens per
bouwblok, en door de gemeenteraad voorzien van criteria voor de situering ervan. Het plaatsen van zonnepanelen in
open veld is door de gemeenteraad afgehouden totdat de daken maximaal benut zijn voor zonne-energie. Voor de
plaatsing van grote windmolens bij dorpen en los in het gebied bestaat bij de raad geen draagvlak. De raad ziet
misschien mogelijkheden voor plaatsing van grote windmolens langs het Van Starkenborghkanaal. De landschappelijke
invloed daarvan zou dan verder onderwerp van onderzoek moeten zijn. Er zal dan ook buiten de gemeentegrens naar
het kanaal gekeken moeten worden voor plaatsingsmogelijkheden.
Dit hele beleidsproces (van politieke opdracht tot beslissing) duurde een half jaar. In Zuidhorn werd zonneklaar: met
virtual reality maak je de maatschappelijke impact van ingrepen in het landschap zodanig zichtbaar dat je op een
redelijke termijn tot realistische beslissingen komt. Je overtuigt er niet iedereen mee, zegt Bouber Schuil, maar het
gesprek wordt er constructiever van. En heeft hij nog een suggestie? Ja: dat je niet alleen in een filmzaal, met het
voordeel van verdieping, maar ook online in virtuele beleidsontwikkeling kunt participeren, voor de verbreding. Wat dan
wel de politieke arena in een ander perspectief zou zetten

Het script schrijft zich met geo-informatie
De visualisaties van het Reality Center zijn zo denkbeeldig niet, dat ze niet op verfieerbare geo-informatie
gebaseerd zijn. Niet voor niets is het onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), met zijn
wetenschappelijke mores. Onderzoek en onderwijstechnologie raken zo verknoopt met mogelijke
maatschappelijke maatregelen. Het script daarvoor is gebaseerd op grote (ook te koppelen) datasets,
honderden WiFi access points en active-learning methoden. Zo wordt niet alleen kennis aan de samenleving
getoond, maar ook kennis teruggehaald uit de samenleving, wat dan weer meer zicht geeft op beleidseffecten.
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Geïnspireerd zijn ze in Groningen al door de ‘Broad Street Well’ casus. In London brak in 1854 cholera uit en
doctor John Snow bedacht om alle besmettingen in te tekenen op de stadsplattegrond. De besmettingsbron
was zo te lokaliseren. Ook nu gaat het altijd om combinatie van visualisatie en analyse.

Oogopslag
Zo maken ze in Groningen bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk waar hevige regenval tot overloop van het
riool leidt. De bestuurder die dat met raadsleden op het scherm ziet zal zich direct tot gerichte actie
aangemoedigd voelen. Dat in Amsterdam zichtbaar wordt dat en waar het parkeren maar liefst 13% van de
publieke ruimte in beslag neemt (dus nog zonder particuliere P-garages) zal het nieuwe college daar allicht
willen bijsturen. Maar ook bij bedrijven: in een ontwerp voor een productielijn in een suikerfabriek konden na
twee-en-een-half uur programmeren en een snelle virtual reality-sessie zeven fouten vermeden worden. Ook
de nieuwe dierentuin Wildlands in Emmen onderging een virtuele ontwerpgang. Daarmee worden volgens het
Reality Center grote bouwprojecten in negen van de tien gevallen anders gerealiseerd dan op de tekentafel
uitgedacht. Andere voorbeelden: het voorzieningengebied van ‘Groningen Airport Eelde’, de aanrijdtijd vanuit
ambulanceposten, de punctualiteit van busvervoer, hitte zones in de bebouwde kom of het geringe aandeel
vrouwen in straatnamen – ze worden door de blik op overzichtskaarten helder bespreekbaar.
Zelf een voorbeeld zien, dat de Geodienst van de RUG samen met maatschappelijke partners ontwikkelde?
Klik naar www.energieopwek.nl en zie in real-time hoeveel duurzame energie wordt opgewekt. Nu nog een
landelijk beeld, dat evengoed regionaal of lokaal zou kunnen zijn.
Voor meer informatie over vraagstukken als klimaatadaptie, energietransitie, bereikbaarheid of voorzieningen
is contact mogelijk via e-mail Geodienst@rug.nl .
Voor vragen over 3D visualisaties en Virtual Reality is het e-mail adres RealityCenter@rug.nl.
Op Twitter: @Reality_Center en @rug_geo .
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RAADSGRIFFIES DIE DE
BUITENWERELD NAAR
BINNEN HALEN - HOE DAN?
Barbara Belder (communicatieadviseur gemeenteraad
Apeldoorn) en David Kok (communicatieadviseur
gemeenteraad Almere)

10
Van de hoofdredacteur
Digitalisering beïnvloedt ook heel concreet het werken in de democratie.
Wat doe je als griffier met de grote online buitenwereld? Barbara Belder
en David Kok van de griffies van Apeldoorn en Almere zijn al langer bezig
met het online monitoren van social media, en maken daarvan bijvoorbeeld
issue-analyses voor hun raadsleden. Ze laten zien wat ze doen en voorzien
collega’s van concrete tips om hier een start mee te maken.

62

Ze bestaan nog. Gemeenteraadsleden die niets op of met social media doen. Het zijn de mensen ‘die liever de straat op
gaan’, uitgeprinte stukken lezen, met een pen aantekeningen in kantlijnen schrijven, die de telefoon pakken omdat ze
gewoon, menselijk contact willen hebben. Deze raadsleden vervullen anders, maar met net zoveel verve hun werk als
de raadsleden met een (meer of minder) indrukwekkende schare volgers op Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook.
En die laatste groep zien we natuurlijk ook in de gemeenteraad, steeds meer zelfs.
Bij de Almeerse en Apeldoornse raadsgriffie zoeken we continu naar een manier waarop we alle raadsleden stevig
kunnen ondersteunen bij hun werk. Voor ons betekent dat, dat een raadsgriffie anno 2018 niet kan zonder een
communicatiefunctie.
Raadscommunicatie is er in de eerste plaats op gericht om aan de inwoners, bedrijven en instellingen duidelijk te
maken wat de gemeenteraad doet (rollen en werkzaamheden), wie in de raad zitten en welke besluiten de raad neemt.
Doel van raadscommunicatie is het in contact brengen van burgers, bedrijven en instellingen met de raad zodat ze hun
verhaal kunnen doen en tegelijkertijd de raad input te geven van wat er speelt in de gemeente. Deze input kan de raad
betrekken bij zijn oordeelsvorming.
Tegelijkertijd brengt een communicatieadviseur van de raad de (online) buitenwereld voor alle raadsleden naar binnen.
En brengt daar –als het even kan – structuur in aan. Niet alleen voor de ‘analoge’ raadsleden met weinig ervaring en
affiniteit met de online wereld, maar ook voor de raadsleden die wel in dit wereldje vertoeven. En die daar soms door
de bomen het bos niet meer zien. Raadscommunicatieadviseurs David Kok en Barbara Belder nemen u mee in hun
zoektocht hoe dit vormgegeven zou kunnen worden.

Mondiger online
Waarom zou je je als raadslid bezig moeten houden met wat er allemaal online wordt geroepen? En waarom zou je als
raadsgriffie moeten investeren in manieren om de online wereld in te zetten in raadscommunicatie? De reden is simpel:
het verrijkt het werk van een gemeenteraadslid en het kan het bij juiste inzet versterken. Social media hebben burgers
mondiger gemaakt en een bredere groep burgers toegang verschaft tot informatie en het hebben van een mening over
zaken die binnen een gemeente spelen. Is dat niet precies waar gemeenteraadsleden al jaren om roepen en met
participatietrajecten proberen vorm te geven? Inwoners kunnen op onder andere Twitter, Facebook, LinkedIn en
Instagram vanuit hun luie stoel hun (meestal openbare) mening geven. De meningen en ideeën van burgers worden
tegenwoordig niet alleen meer uitgesproken tijdens verjaardagsfeestjes, maar ook in de publieke ruimtes van het
internet. Mensen reageren misschien niet op berichten van de overheid zelf, maar posten zelf wel berichten over
rondzwervend afval, afgesloten wegen, etcetera. Dat maakt de mening van een deel van de bevolking voor
gemeenteraden gemakkelijker bereikbaar. Uiteraard is het zo dat niet iedereen op social media zit, maar het aantal
mensen dat dagelijks actief is op deze kanalen, is inmiddels zo groot, dat reacties een goed extra beeld bieden van het
humeur van de stad. Online is niet het antwoord op alle participatiewensen, maar maakt er dus zeker onderdeel van
uit.
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Online issuemanagement
Issues zijn maatschappelijk controversiële kwesties die vaak worden getriggerd door een (onverwachte) gebeurtenis.
Dat is wat anders dan maatschappelijke problemen en mediahypes. Internet en social media zorgen ervoor dat er
issues op de maatschappelijke agenda komen die er anders buiten zouden blijven.
Online kunnen gemakkelijk issues opkomen buiten de reguliere politieke agenda om. Soms zijn dat issues die
raadsleden actief op kunnen pakken en op de lokale bestuurlijke agenda kunnen zetten. Het kunnen ook issues zijn
waar de lokale politiek he-le-maal niet op zit te wachten, maar waar raadsleden als volksvertegenwoordiger wel een rol
in krijgen. Als raadsleden een actueel en gestructureerd beeld hebben van wat er in hun stad online speelt, kunnen ze
hun volksvertegenwoordigende rol goed vervullen. (online) Issuemanagement wordt hiermee in toenemende mate
onderdeel van het gemeenteraadswerk; issuemanagement is het analyseren van maatschappelijke issues, gevolgd door
het ondernemen van actie om het issue positief te beïnvloeden of problemen rondom een issue op te lossen.
Issuemanagement betekent ook dat je door analyses het ontstaan van issues kunt aan zien komen.

De Apeldoornse raadsgriffie maakte in 2017 een issueanalyse over mogelijke windmolens in de gemeente. Alle
raadsleden kregen hiermee als aanvulling op de beleidsstukken een overzicht van wat Apeldoorners op internet over
dit onderwerp zeggen. Dat levert geen 100 procent representatief beeld op, maar het geeft wel inzicht in de meningen
en argumenten die in de discussie hierover werden gebruikt.
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Online reputatiemanagement
De ontwikkelingen op social media brengt ook voor een gemeenteraad en gemeenteraadsleden de noodzaak met zich
mee om actief aan de slag te gaan met online reputatiemanagement. Gemeenteraadsleden die online actief zijn, zijn
meer dan ooit zichtbaar en benaderbaar. Dat kan een kwetsbare positie zijn (een website als Politwoops met
verwijderde tweets van politici en gedoe rondom nepnieuws maken dit meer dan duidelijk). Serieus aan de slag gaan
met reputatiemanagement van raadsleden en de gemeenteraad als geheel is anno 2018 geen overbodige luxe meer.
Uiteraard biedt dit ook kansen: een gemeenteraad met actieve online raadsleden die zichtbaar op de hoogte zijn van
issues in hun stad, die reageren op wat er lokaal online gebeurt en die een afgewogen vertaalslag van issues naar de
raadzaal kunnen maken, leveren een krachtige, positieve bijdrage aan de reputatie van een gemeenteraad.

Rol van de raadsgriﬃe
Raadsgriffies moeten een rol kunnen en willen spelen om met online monitoring en issuemanagement de
gemeenteraad een plek te geven in het lokale bestuurlijke speelveld. Daar komt meer bij kijken dan het plaatsen van
Facebookberichten over de eerstkomende raadsvergaderingen. Juist het opvangen van geluiden uit de lokale
samenleving, daarop kunnen inspelen en – nog beter - op kunnen anticiperen, bieden meerwaarde voor de
gemeenteraad anno 2018.

Raadsgriﬃes die de buitenwereld naar binnen halen – hoe dan?
1.Onderzoek wat de gemeentelijke organisatie kan bieden op het gebied van online monitoring en online
issuemanagement.
Steeds meer gemeenten investeren in online monitoring en gebruiken hiervoor social media-tools (zoals Obi4Wan,
Coosto, Buzzcapture etcetera) waarmee ze dit kunnen doen. Met dit soort tools kun je online berichtgeving over de
gemeenteraad en issues binnen de gemeenten op een overzichtelijke manier in kaart brengen en analyseren. Je ziet
steeds meer newsrooms ontstaan: een plek binnen de organisatie waar medewerkers van verschillende disciplines
voortdurend monitoren wat er over de gemeente wordt gezegd, om daar waar nodig, snel op te kunnen reageren.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van monitoring tools die je als Raadsgriffie ook uitstekend kunt gebruiken voor online
monitoring voor de gemeenteraad.
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Eén van de producties van newsrooms is een dagelijks online media overzicht die per e-mail naar ambtenaren en
bestuurders wordt gestuurd. In deze e-mails (in Apeldoorn heten ze de TamTam055, in Almere Fanfare) staat ook hoe
en in welke mate er op nieuws en issues wordt gereageerd. Een voor raadsleden interessante informatievoorziening,
die dagelijks het humeur van de stad op een presenteerblaadje geeft. Kostbare informatie, want zeker voor een raadslid
zeggen de reacties onder online artikelen vaak meer dat het artikel zelf.
In Apeldoorn hebben alle raadsleden een abonnement op deze TamTam. De communicatieadviseur van de raadsgriffie
zorgt ervoor (door simpelweg mee te werken aan het maken van deze TamTams) dat ook politieke issues regelmatig in
dit overzicht verschijnen en worden geanalyseerd.
2. Maak ruimte voor online binnen de raadsgriffie.
Uit een onderzoek naar raadscommunicatie binnen griffies in Nederland (Kok, 2018) blijkt dat er weinig capaciteit is
binnen raadsgriffies voor communicatie. Maar 6% van de respondenten van het onderzoek hebben minimaal 1FTE in
dienst voor communicatie. Veruit de meeste griffies (60%) hebben minder dan 1 FTE beschikbaar en 35% heeft
helemaal geen capaciteit in dienst. Dat betekent dat er weinig tot geen ruimte is om met communicatieonderwerpen
bezig te zijn. Driekwart van de griffies in Nederland heeft geen communicatieplan en maar 12% gebruikt één van de
eerder genoemde tools voor monitoring van online media.
In Almere is er zo ruimte om, naast de “gewone” werkzaamheden, na te denken over een rapportage die specifiek wordt
gemaakt voor de gemeenteraad, en wellicht zelfs per partij. In die rapportage wordt een onderscheid gemaakt in
niveaus van informatie: algehele informatie over de gemeente, informatie over relevante onderwerpen die binnen de
gemeente spelen (eventueel aangevuld met thema’s waar een partij zich op wil focussen), informatie over de politieke
partij (wat wordt er online over de partij gezegd) en tenslotte informatie over individuele raadsleden.
Wij vinden dat je als raadsgriffie er bent voor de hele gemeenteraad; van het raadslid dat liever niet online is tot het
raadslid met socialbesitas. Een raadsgriffie moet op het gebied van kennis en kunde van online mee kunnen denken
met het meest vooruitstrevende raadslid. Bijvoorbeeld door raadsbrede issue-analyses te leveren over onderwerpen
die op de raadsagenda staan) Daarnaast moet rekening worden gehouden met het minst online raadslid, bijvoorbeeld
door online media-overzichten over de gemeenteraad te maken zodat iedereen kan zien wat er over de gemeenteraad
wordt gezegd). De monitoringstools bieden hiertoe ruime mogelijkheden, maar zonder capaciteit zal dit niet tot stand
gaan komen.
Ben je dus maar een kleine griffie, kijk dan of er in de ambtelijke organisatie ruimte is om hierin bij te springen.
3. Denk niet in ‘of-of’, maar in ‘en-en’.
We leven nog steeds in een tijd waarin de papieren krant en social media naast elkaar bestaan, waarin we nog papieren
rapporten maken, maar ook digitale (raads-)informatiesystemen. Dat betekent dat we ons werk als raadsgriffie
(voorlopig nog) op verschillende sporen moeten doen: het analoge en het digitale. En waar mogelijk kunnen we deze
twee werelden elkaar laten versterken. De online ontwikkelingen zorgen er in ieder geval overduidelijk voor dat de
buitenwereld een nadrukkelijkere rol krijgt in het werk van de gemeenteraad. Dus voor raadsgriffies een spannende
uitdaging om de gemeenteraden te helpen om deze ontwikkeling ten volle te benutten en een stevige positie te
behouden in de (online) samenleving.
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Over de auteurs
Barbara Belder (1970) werkt sinds augustus 2009 als communicatieadviseur voor de gemeenteraad
Apeldoorn. Daarvoor heeft zij gewerkt als webmanager en als redacteur van digitale media bij onder andere
het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET. Barbara specialiseert zich op dit moment in (online) issue- en
reputatiemanagement voor politici en bestuurders.
https://www.linkedin.com/in/barbarabelder/

David Kok (1977) werkt sinds 1 juli 2013 als communicatieadviseur voor de gemeenteraad Almere. Naast zijn
werk is David trendwatcher en verzamelde hij (op persoonlijke titel) voor vier boeken 160 publieke cases over
onder meer sociale media, online mogelijkheden, open data, co-creatie, participatie en dienstverlening. In 2017
schreef hij, samen met Ewoud de Voogd en Frank de Goede, het boek
. In 2018 wordt zijn nieuwe boek over raadscommunicatie
verwacht. Tenslotte is hij auteur voor onder meer de platformen Overheid in Contact en Frankwatching.
https://www.linkedin.com/in/kokdavid/

Bronnen
Online:
Communiceren vanuit de raadsgriffie – Pascale Georgopoulou en David
Kok: http://www.socialmediameetlat.nl/pdf/digiloog/34%20georgkok.pdf
Newsroom – Gemeente Utrecht - Gemeentepioniers: https://www.gemeentepioniers.nl/newsroom/
The Fundamentals of Social Media Analytics – Crimson Hexagon: https://pages.crimsonhexagon.com/GU-TheFundamentals-of-Social-Media-Analytics_Registration.html
Issues en maatschappelijke problemen – Gerard Bartels
(proefschrift): https://pure.uvt.nl/ws/files/1551468/Bartels_issues_11-12-2013.pdf

Boek:
Issues en maatschappelijke problemen – Gerard Bartels, 2013
Van buiten naar binnen – klantcontact & interactie in het publieke domein - Frank de Goede, David Kok en Ewoud de
Voogd, 2017
Issuedenken – Mayke van Keep en Sybrig van Keep, Boom, 2018
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DIGITALISERING EN SOCIALE
MEDIA: NUTTIG OF CHAOS?
Dit zeggen de
volksvertegenwoordigers zelf
Gerald Gnodde en Renske van der Tempel
(Redactie Jaarboek)

11
Van de hoofdredacteur
In dit interview laten jaarboekredacteuren Gerald Gnodde en Renske van der
Tempel zes volksvertegenwoordigers zelf aan het woord over de vraag wat
zij doen met social media en digitale kanalen. Het maakt nogal wat uit in
welke bestuurslaag je actief bent, zo blijkt.
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Zes van hen hebben de tijd voor ons genomen:
Jopie Nooren, Eerste Kamerlid voor de PvdA
Albert van den Bosch, Tweede Kamerlid voor de VVD
Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66
Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland voor D66
Thomas van der Knaap, raadslid Albrandswaard voor Echt voor Albrandswaard (EVA)
Thijs van Zutphen, raadslid Meierijstad voor Lijst Blanco

Informatie: waar en wat zoek je?
Het startpunt voor de volksvertegenwoordiger is in de meeste gevallen het voorstel dat hen wordt voorgelegd door het
bestuur.

geeft raadslid Thijs van Zutphen

aan.
Maar als het onderwerp politiek belangrijk genoeg voor hen is, gaan volksvertegenwoordigers meestal zelf op zoek naar
aanvullende informatie. Soms is de zoektocht naar informatie logischerwijs vooral strategisch bepaald. Raadslid Thomas
van der Knaap:
Maar Statenlid Paul Breitbarth heeft zich gerealiseerd dat het ook bevredigend kan zijn om
als Staten een debat met zo breed mogelijke informatie te voeren.
Juist de onderwerpen die algemener en meer open van aard zijn, geven de leukste debatten in de Staten

In de Eerste Kamer werkt dat wat anders dan in de andere volksvertegenwoordigingen. De rol van de Eerste Kamer in
wetgevingstrajecten is immers een wezenlijk andere, omdat het wetsvoorstel al uitgebreid behandeld is door de
Tweede Kamer. Dat betekent dat er meestal al veel schriftelijke documentatie en reacties van belanghebbenden,
deskundigen en maatschappelijke organisaties beschikbaar is. Eerste Kamerlid Jopie Nooren verwoordt het zo:
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Wat doet de griﬃe?
Wat verwachten de volksvertegenwoordigers in dit proces van informatieverzameling eigenlijk van hun griffier? Voor de
meesten van hen is de griffie vooral de ondersteuning die zorgt voor de digitale beschikbaarheid van de
vergaderstukken, vooral afkomstig van het bestuur. Een enkele volksvertegenwoordiger zou wel meer inhoudelijke
ondersteuning willen hebben.
’ geeft Paul Breitbarth aan. Maar raadslid Thomas van der Knaap verwoordt de
mening van anderen, die dit niet nodig vinden.
Thijs van Zutphen geeft aan dat zijn griffie wel geïnventariseerd heeft welke raadsleden graag van de griffie informatie
krijgen over wat er speelt op de sociale media.

In de Tweede Kamer is er verhoudingsgewijs veel meer ondersteuning, zowel voor de Kamer als geheel (de griffie en de
andere ondersteunende diensten) als voor de fracties. De fracties hebben hun eigen medewerkers en de
informatieverzameling wordt aan de fractie zelf overgelaten. Dat geldt in ieder geval voor de schriftelijke
informatieverzameling, want het organiseren van hoorzittingen en rondetafelgesprekken is wel degelijk een zaak van de
griffie. Ook wordt het binnenkort mogelijk dat Kamercommissies aan de griffie verzoeken onderzoek te doen naar
bepaalde zaken. Dit verzoek wordt dus niet door individuele fracties gedaan, maar door de commissie als geheel, of in
elk geval een meerderheid.
De griffies van de volksvertegenwoordigers die wij hebben gesproken doen niet aan duiding van sociale media richting
de volksvertegenwoordigers. Duiden is echter wat anders dan het doorgeven van signalen of berichten die gericht zijn
aan ‘de gemeente’ of ‘Provinciale Staten’. Paul Breitbarth verwoordt het zo:

Hoe gebruiken volksvertegenwoordigers sociale media?
Op alle niveaus zijn volksvertegenwoordigers tegenwoordig actief met sociale media. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra
spraken we expliciet over het (lange) proces rondom de Donorwet, waarbij veel Nederlanders op sociale media de
discussie zijn aangegaan. Niet exemplarisch voor hoe de fracties omgaan met informatie, maar wel een mooi voorbeeld
van ‘ophalen’. Zij gaf aan dat zij bij de totstandkoming van het wijzigingsvoorstel van de Donorwet zeer veel mensen
gesproken heeft. Onder meer belangenorganisaties, deskundigen op het gebied van transplantaties en
ervaringsdeskundigen. Sociale media gebruikte zij vooral om helder te krijgen waar nog uitleg nodig was.

Dijkstra geeft verder aan dat zij op sociale media actief op zoek gaat naar andere sociale media-bubbels. Doordat
Facebook en andere sociale media algoritmes gebruiken om je het nieuws aan te bieden dat bij jouw voorkeuren past,
blijf je vaak in je eigen kring van gelijkgestemden hangen. Zij gebruikt sociale media juist om erachter te komen hoe
anderen over zaken denken.

Maar er zitten ook schaduwkanten aan het gebruik van sociale media. Pia Dijkstra denkt dan aan het hoge ‘primaire’ en
soms ronduit persoonlijke en aanvallende karakter van berichten. Zij vindt het bovendien jammer dat je op sociale
media moeilijk de diepte in kunt gaan en dus geen gedegen informatie kunt geven. Bij de discussie over haar
wetsvoorstel merkte zij dat op sociale media veel mensen elkaar napraten en zaken daardoor soms een eigen leven
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gaan leiden
Eerste Kamerlid
Jopie Nooren herkent dit:
Haar valt op dat

De Donorwet, een initiatiefvoorstel, is in allerlei opzichten een unieke casus. In het dagelijks werk van de
volksvertegenwoordigers worden sociale media niet vaak gebruikt in de voorbereiding op een debat. Zij gebruiken
sociale media vooral om te ‘zenden’, en activiteiten en standpunten van de partij onder de aandacht te brengen van de
kiezers. Vooral Twitter en Facebook zijn populair, maar ook Instagram wordt genoemd. LinkedIn wordt meer als zakelijk
netwerk gezien, niet voor het politieke werk. Dit is goed te zien bij Tweede Kamerlid Albert van den Bosch. Hij gebruikt
sociale media vooral om te laten zien wat hij doet als Kamerlid. Hij gebruikt het minder graag voor het ophalen van
signalen. Hij constateert dat op sociale media

actief zijn, en laat zich daardoor liever

.

Voor het verkrijgen van goede informatie heeft hij een sterke voorkeur voor persoonlijk contact en goede gesprekken
Hij is onder andere woordvoerder lokaal bestuur. Hij waardeert het dat de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden de woordvoerders actief informeert door een nieuwsbrief te sturen en langs te komen. De
andere verenigingen, waaronder die van de griffiers, zijn veel minder actief.

want het is een goede

manier om de Tweede Kamerleden te laten weten wat er leeft in het lokale bestuur. Ook raadslid Thijs van Zutphen
denkt dat je als inspreker meer kunt bereiken dan met een bericht op sociale media.

Bij zowel insprekers als reacties via sociale media moet worden afgewogen of het gaat om één mening, of om een
gevoel dat leeft bij meerdere mensen of groepen. Eigenlijk zit er in die zin weinig verschil tussen het inbrengen van een
mening via een microfoon of via een bericht op internet.

Actief digitaal inwoners betrekken?
De meningen over een digitaal discussieplatform zijn bij de raadsleden en Statenleden verdeeld. Voor een
bestuursorgaan ziet men dat niet zo zitten, wellicht nog wel per partij. Maar het kost veel tijd. Bovendien is de
inschatting van Paul Breitbarth dat een kleine groep mensen met een sterke mening mee zal doen en dat het in die zin
dus niet per definitie de algemene betrokkenheid bij de politiek vergroot. Maar, zo stelt Thijs van Zutphen die het
platform argu.co bekeek,
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DE MACHT VAN DE
BOZE TWITTERAAR
Thijs Broer en Chris Ostendorf

12
Van de hoofdredacteur
Over de boze twitteraars waar de landelijke media en politiek mee te maken
krijgen, schreven journalisten Thijs Broer en Chris Ostendorf eerder een
artikel in Vrij Nederland. Wij mochten het opnemen in dit jaarboek, waardoor
we kunnen kennisnemen van het onderzoek dat zij door de Universiteit
Utrecht lieten uitvoeren naar die twitteraars. De bevindingen, bijvoorbeeld de
constatering dat het maar om hele kleine groepen gaat die vooral op elkaar
lijken te reageren, zijn zeer relevant voor politici, maar ook voor griffiers
en communicatiedeskundigen. Eén zo’n communicatieadviseur, Guido
Rijnja, beschrijft in de volgende bijdrage zijn eigen ervaring met heftige
publieksreacties bij de Rijksvoorlichtingsdienst.
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Wie zich regelmatig op Twitter beweegt (en niet alleen met de Efteling of vriendelijke boswachters bezig is), denkt al snel
dat Nederland wordt bevolkt door louter boze burgers. Of het nu gaat over immigratie, Zwarte Piet, identiteit of
genderneutrale toiletten: de oordelen van rechtse en linkse twitteraars tuimelen over elkaar heen, in gierende
hyperbolen. En steeds vaker dringen de gepolariseerde discussies op de sociale media door in het politieke debat.
Politici als Geert Wilders en Thierry Baudet maken er behendig gebruik van: via Twitter mobiliseren zij hun achterban,
die vervolgens in Den Haag als ‘de boze burger’ over het voetlicht wordt gebracht. Hetzelfde gebeurt aan de linkerkant
van het spectrum: daar trekken bijvoorbeeld Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk van DENK met hun kiezers via de nieuwe
media ten strijde tegen de PVV en de gevestigde partijen, zonder de hinderlijke tussenkomst van ‘bevooroordeelde’
journalisten.
Tegelijkertijd worden de traditionele media beheerst door de ene na de andere kwestie die op Facebook of Twitter
begon. Zo werden in november na een Facebook-oproep en een campagne in De Telegraaf een paar bussen met antiZwarte Pietactivisten op de snelweg bij Dokkum klemgereden door boze tegenstanders. En Thierry Baudet, wiens
politieke opmars begon op Twitter, is na de laatste peilingen niet meer uit de media weg te slaan met zijn offensief
namens de boze burger tegen Europa, de politieke elite en de ‘massa-immigratie’. Zelfs de koning praatte de polarisatie
op het web na in zijn Kersttoespraak, alsof de hele samenleving uit elkaar dreigt te vallen.
Maar intussen laat een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau zien dat verreweg de meeste
Nederlanders helemaal niet zo boos zijn, en zelfs tamelijk tevreden over hun eigen leven, de Europese samenwerking
en de democratie, en nota bene milder gestemd over migranten dan 25 jaar geleden. De vraag is dan ook: waardoor
wordt het heersende beeld van de boze burger bepaald? Wordt het aangejaagd door de polarisatie op internet? Wie
zijn die boze twitteraars eigenlijk, aan de rechter- en de linkerkant van het spectrum? Hoe verhouden zij zich tot de
traditionele media? En hoe groot is hun invloed op de politiek? In opdracht van Vrij Nederland en Nieuwsuur zocht de
Utrecht Data School het grondig uit.
Met ruim 9 miljoen maandelijkse gebruikers is Facebook in Nederland het grootste en meest invloedrijke sociale mediaplatform, maar Facebook is voor wetenschappers een deels gesloten bolwerk omdat het moederbedrijf sinds 2015
vanwege privacy-maatregelen weigert gegevens van gebruikers openbaar te maken. Twitter heeft aanzienlijk minder
maandelijkse gebruikers: rond de 900.000, en het aantal daalt al een paar jaar gestaag, maar het is een tamelijk
transparant platform dat bovendien vooral door journalisten en politici van alle gezindten intensief wordt gebruikt.
Onder leiding van Mirko Tobis Schäfer richtten de onderzoekers van de Utrecht Data School zich vooral op Twitter. Op
basis van een dataset van al het Nederlandstalige twitterverkeer in de onderzochte periode identificeerden zij 1200
‘topic communities’ (gemeenschappen rondom bepaalde onderwerpen – opvallend populair: de Efteling, voetbal en
boswachters), en onderzochten ze welke clusters van rechtse en linkse politiek geïnteresseerde twitteraars er kunnen
worden aangeduid op grond van het beantwoorden en ‘retweeten’ oftewel doorsturen van elkaars berichten (zie
verantwoording). Een eerste belangrijke bevinding: in de betreffende periode bleken er niet meer dan 15.000
twitteraars actief in het rechtse cluster. Zij bevinden zich in een tamelijk homogeen netwerk rondom politici als Geert
Wilders en Thierry Baudet, platforms als De Telegraaf, GeenStijl en The Post Online en publicisten als Wierd Duk (zie de
grafiek).
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Het rechtse politieke geluid op Twitter wordt dus uitgedragen door een bijna verwaarloosbare fractie van de
Nederlandse bevolking. En dat is op zijn beurt weer in overeenstemming met het SCP-rapport waaruit blijkt dat de
overgrote meerderheid helemaal niet zo boos is. Het gematigd linkse cluster verschilt onderling nogal en reageert heel
anders op verschillende onderwerpen zoals identiteit, gender of de zorg. Het rechtse cluster is veel eenvormiger in het
twittergedrag. Daar worden dezelfde berichten massaal gedeeld en dringen berichten van anderen minder makkelijk
door.
Belangrijk verschil is ook dat de berichten van de rechtse twitteraars vaker negatief van toon zijn. Uit een steekproef van
drie keer vijfhonderd tweets in de onderzochte periode en een kwalitatieve codering op negatief, neutraal en positief
woordgebruik, blijkt dat de berichten van rechtse twitteraars drie keer zo vaak een negatieve lading hebben als die van
linkse twittergebruikers. Bij nieuwsberichten over de ‘treitervlogger’ in Zaandam klonken bijvoorbeeld vanuit het
rechterkamp commentaren als:

Bij berichten over een nieuwe wet op

de orgaandonatie kwamen vanuit het progressieve kamp reacties als:
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Schäfer:

Toen Facebook en Twitter ruim tien jaar geleden begonnen, werden ze verwelkomd als belofte: via de sociale media
werd het mogelijk wereldwijd met mensen van alle mogelijke achtergronden in contact te komen en in debat te gaan,
zonder tussenkomst van al dan niet door overheden of het grote geld gedomineerde traditionele media. De sociale
media werden zelfs geprezen als belangrijk democratisch instrument: tijdens de Arabische Lente in 2010 en 2011
vonden opstandige burgers elkaar én de internationale pers via de sociale netwerken, zodat de opstand in Tunesië
tegen het autocratisch regime zelfs de ‘Twitterrevolutie’ werd genoemd. Van die democratische belofte en het open
debat is inmiddels weinig meer over. De afgelopen jaren bevinden Twittergebruikers zich ook in Nederland steeds meer
in gescheiden werelden.
Die ontwikkeling wordt bevestigd door het onderzoek van de Utrecht Data School: zoals de netwerkanalyse laat zien,
retweeten rechtse en ‘gematigd linkse’ twitteraars vooral elkaar, waardoor de eigen mening keer op keer wordt
bevestigd. Opvallend is daarbij dat de linkse en de rechtse twitteraars vaak dezelfde hashtags gebruiken, zoals #pauw,
#nieuwstwitter, #pvv, #rutte en #turkijedebat, maar dat ze op die thema’s heel anders reageren. Hetzelfde patroon is te
ontwaren in het mediagebruik van de politiek geïnteresseerde twitteraars. Aan beide zijden van het spectrum worden
zowel rechtse als linkse traditionele media gevolgd, maar vervolgens in het twitterverkeer van totaal verschillend
commentaar voorzien. Als de Volkskrant bijvoorbeeld meldt dat het aantal asielzoekers uit Somalië licht is gestegen, is
de conclusie aan de rechterzijde van twitterland snel geveld: de grenzen moeten dicht. Terwijl aan de linkerzijde
bijvoorbeeld de artikelen van Wierd Duk over de boze burgers wel degelijk worden gelezen en gedeeld, maar
onmiddellijk van vinnig commentaar voorzien.
zegt Maranke Wieringa, een van de bij het
onderzoek betrokken wetenschappers.

Tegelijkertijd neemt de polarisatie op Twitter ook toe door het venijn van de tweets. Daar leent het medium zich
uitstekend voor: in 140 tekens (afgelopen jaar uitgebreid naar 280) is weinig ruimte voor nuance en vliegen discussies
snel uit de bocht. Wie tegenwoordig een lovende of zelfs maar relativerende opmerking over de ideeën van Thierry
Baudet probeert te maken, krijgt meteen boze linkse commentaren over zich heen omdat-ie het racisme zou
vergoelijken, wie iets positiefs over migratie meldt moet zich schrap zetten voor verwensingen van de rechterkant aan
het adres van de Gutmenschen. Een recent voorbeeld van die polarisatie is een fittie rond Sybren Kooistra. De
campagnestrateeg van GroenLinks-leider Jesse Klaver probeerde onlangs op zijn blog aan de kaak te stellen dat
media zoals de Volkskrant, Het Parool en Trouw steeds meer ruimte bieden aan
Martin Sommer, Sylvain Ephimenco en Theodor Holman, waarbij hij suggereerde dat ze tot de
zouden behoren. En passant noemde Kooistra Volkskrantcolumnist Arthur van Amerongen een
zou verhullen in een

als
-beweging
die zijn

. Prompt regende het woedende

commentaren op Twitter, vooral van de rechterzijde: Kooistra zou gepleit hebben voor een Berufsverbot van genoemde
columnisten en lijden aan pseudologia fantastica. De gemoederen op Twitter liepen zo hoog op dat Kooistra er na
beraad met Jesse Klaver vanaf zag om Vrij Nederland en Nieuwsuur over de invloed van de sociale media te woord te
staan: in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bleef hij liever even in de luwte.
Volgens Bart Nijman, adjunct-hoofdredacteur van het controversiële blog GeenStijl (motto: ‘tendentieus, ongefundeerd
en nodeloos kwetsend’) en al vele jaren berucht twitteraar, heeft Kooistra de kritiek vooral aan zichzelf te wijten omdat
hij de ironische overdrijving van Arthur van Amerongen niet wil begrijpen:
Maar het patroon van de polarisatie op Twitter herkent Nijman wel:

75

Op het congres van Forum voor Democratie eind november in de RAI verklaarde Henk Otten, ondernemer en financiële
man van de jonge partij, voor een zaal vol autobandenhandelaren, kapsters en conservatieve studenten waarom de
beweging van Thierry Baudet in zo korte tijd zo’n succes was geworden: dat kwam door de nieuwe media. Forum voor
Democratie had vanaf de oprichting in februari 2015

ontwikkeld om het

te bereiken,

buiten de gevestigde media om: Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Zodoende had Forum zich ontwikkeld tot
van Nederland.

Met

andere woorden: ondanks de mainstream media zou Thierry Baudet zijn doorgebroken in de Haagse politiek. Uit het
onderzoek van de Utrecht Data School rijst een heel ander beeld op: discussies op de sociale media nemen vaak pas
een hoge vlucht als er juist wel aandacht aan wordt besteed in de traditionele media.Studenten van de Utrecht Data
School deden specifiek onderzoek naar de discussie op sociale media in het afgelopen najaar over de ‘sleepwet’ en de
handtekeningenactie om een referendum over die wet mogelijk te maken. Wat blijkt? In de zomer werd al enige tijd op
Twitter over de sleepwet gediscussieerd, vooral door het circuit rond Bits of Freedom, de Piratenpartij en Thierry
Baudet, maar het debat veerde pas echt op toen Arjen Lubach er op 1 oktober in zijn tv-programma bij de publieke
omroep aandacht aan besteedde (zie grafiek).
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zegt Luca van de Kamp, een van de studenten
die de actie voor het referendum over de sleepwet organiseerden.
Tot die tijd werd de actie van de studenten door de politieke partijen vrijwel genegeerd, op
steunbetuigingen van Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en de jongerenpartijen van D66, GroenLinks en
de PvdA na.

Kritische volgers van nieuwe media hadden dat effect al kunnen zien in 2012, toen aan het begin van het tweede
kabinet-Rutte op Twitter ophef ontstond over het voornemen van VVD en PvdA om de zorgpremie inkomensafhankelijk
te maken. Pas toen De Telegraaf de heibel oppikte en op de voorpagina in chocoladeletters van leer trok tegen de
schandelijke nivelleringsplannen van

drong de discussie door tot het grote publiek, raakte de VVD in rep en

roer en zag het kabinet zich gedwongen de plannen in te slikken.
Ook Bart Nijman van GeenStijl merkte hoe bepalend de gevestigde media zijn toen hij in 2015 met GeenPeil, Thierry
Baudet en de SP campagne voerde voor het Oekraïnereferendum. Afgelopen december zag hij opnieuw hoe sterk dat
effect is, toen op GeenStijl een stuk werd gepubliceerd over Alexander Pechtold die niet in het geschenkenregister had
vermeld dat hij een appartement in Scheveningen had gekregen van een bevriende Canadese diplomaat.
zegt Nijman

Voor de twitteraars die zich kwaad maakten over de inkomensafhankelijke zorgpremie, de studenten die de
handtekeningenactie voor het referendum over de sleepwet organiseerden en Bart Nijman die aan de bel wilde trekken
over Alexander Pechtold pakte die dynamiek gunstig uit. Maar de wisselwerking tussen sociale en traditionele media
kan ook een volstrekt vertekend beeld opleveren.
zegt Mirko Schäfer

Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, doet al vele jaren onderzoek
naar de relatie tussen de sociale media en de politiek. In 2016 publiceerde hij met enkele internationale collega’s een
onderzoekspaper over politieke communicatie in een

. Volgens de wetenschappers gaat

de opkomst van sociale media gepaard met een aantal zorgelijke ontwikkelingen, waaronder een dalend aanbod van
politieke informatie, dalende kwaliteit van het nieuws, groeiende ongelijkheid in kennis van de politiek en toenemende
fragmentatie en polarisatie. Vanuit Harvard, waar De Vreese uitgenodigd Fellow is, wijst hij erop dat de traditionele
media die tendens stelselmatig versterken.
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Uit een recent onderzoek van het Columbia Review of Journalism blijkt dat zelfs de New York Times, die als uiterst
kritisch bekend staat, tijdens de campagne nauwelijks aandacht heeft besteed aan de beleidsvoornemens van Hillary
Clinton en Donald Trump, maar buitensporig veel heeft gepubliceerd over Trumps hele en halve leugens via Twitter.

Daar komt nog bij dat ook individuele politici van gevestigde partijen graag inspringen op de via sociale media
geventileerde onvrede. De voorbeelden zijn legio. CDA-politica Madeleine van Toorenburg die tijdens de ophef op
Twitter over het stukslaan van de ruiten van een joodse winkel door een asielzoeker meteen tweette, al vóór de politie
onderzoek had kunnen doen naar de achtergrond van de dader:
. Malik Azmani van de VVD, die na het ontdekken van een vermeende terrorist onder Syrische
asielzoekers meteen twitterde

. Premier Mark Rutte die na het klemrijden van de

bussen met anti-Zwarte Piet-activisten bij Dokkum snel wegdook achter de facebookende boze burger en opmerkte:
– waarmee hij een overduidelijk geval van
eigenrichting op de snelweg goedpraatte. En Sybrand Buma van het CDA die de boze burger in zijn H.J. Schoo-lezing tot
verklaarde, terwijl het SCP-rapport niet lang daarna liet zien dat die boze burgers al jaren in werkelijkheid
juist een kleine luidruchtige minderheid vormen.
Het probleem is alleen dat het – zeker voor rechtse politici – heel verleidelijk is met de boze twitteraars mee te praten:
wie er niet aan meedoet, wordt al snel straal genegeerd of uitgescholden.
zegt Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid en campagneleider van D66 en actief twitteraar.

De vraag is nu: hoe is die dynamiek van vertekening en polarisatie te doorbreken? En hoe is de onevenredige invloed op
de politiek van een kleine groep boze types op de sociale media te keren?
De internationale druk op bedrijven als Facebook groeit om regulering van het dataverkeer en meer transparantie te
accepteren, al was het maar om de verspreiding van fake news tegen te gaan. Zo kwam het CPB laatst met de
aanbeveling dat digitale platforms als Facebook misleidende berichten moeten gaan filteren. Maar dat is maar een klein
deel van het probleem. Bovendien stuit regulering al snel op principiële bezwaren. Want wie moet de sociale media dan
gaan controleren? En hoe doe je dat zonder de privacy van de gebruikers prijs te geven?
Volgens onderzoeker Mirko Schäfer zou het in elk geval enorm helpen als politici zich zouden realiseren dat het beeld
van de boze burger goeddeels wordt bepaald door een kleine luidruchtige minderheid op de sociale media, zoals het
onderzoek laat zien.

Ook Claes de Vreese meent dat op die manier de polarisatie op het web en in de samenleving kan worden
teruggedrongen, of op zijn minst niet verder versterkt.
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Verantwoording
Dit onderzoek is in opdracht van Vrij Nederland en Nieuwsuur uitgevoerd door Maranke Wieringa, Ludo Gorzeman en
Daniela van Geenen onder leiding van Mirko Tobias Schäfer van de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht. Op
grond van een dataset met alle Nederlandstalige tweets uit de periode 4-18 september 2016, verzameld door
Buzzcapture en ontleed in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, lectoraat crossmediale kwaliteitsjournalistiek,
identificeerden zij ca. 1200 retweetclusters rond topics. Op basis daarvan brachten zij in kaart welke clusters er te
onderscheiden zijn onder politiek geïnteresseerde twitteraars. Vervolgens werd onderzocht aan welke media er binnen
het rechtse en ‘gematigd linkse’ cluster werd gerefereerd, en werd op basis van een steekproef van drie keer 500 tweets
geanalyseerd hoe negatief, positief of neutraal binnen beide clusters en het gehele netwerk op mediaberichten werd
gereageerd. Daarnaast onderzochten de studenten Luana Gomes Sousa e Sousa, Marjolein Krijgsman en Robin
Lambriex de samenhang tussen activiteiten op sociale media en berichtgeving in de mainstream media op basis van
een sample van tweets over de sleepwet in de periode 30 september-23 november 2017. De lijsten van ‘rechtse’ en
‘linkse’ twitteraars zijn gebaseerd op een eigen verkenning van Vrij Nederland en Nieuwsuur.
Dit artikel verscheen in februari 2018 in

79

DE TWEEDE SLAG IS EEN
DAALDER WAARD
Guido Rijnja

13
Van de hoofdredacteur
Communicatieadviseur Guido Rijnja reageert op het voorgaande artikel en
laat zien wat zijn organisatie – de Rijksvoorlichtingsdienst - doet met heftige
publieksreacties.
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Na een stortvloed van scheldkanonnades op Twitter en Facebook slaat de minister terug. Onder de kop ‘Respectloze
hond’ nagelt Lodewijk Asscher in februari 2018 diverse criticasters aan de schandpaal. Zij hoonden zijn oproep om
anders over zwarte piet na te denken. Een verslaggever van de Leeuwarder Courant zoekt één van hen op, die schrikt
en publiekelijk spijt betoont. Hij

onder meer: ‘Rot toch op man asscher met die kut kop van je’. Nu klinkt enigszins

beteuterd: ’Ik moet tien keer eerder nadenken van wat ik er op zet, niet schelden maar in nettere zinnen, en ik zou dit
nooit meer doen. Nooit meer. Ik heb mijn lesje geleerd’.
Het is een inmiddels bekend patroon. Social media staan voor Snelheid, Openheid en Schaal (SOS) van communiceren,
waardoor uitlatingen vleugels krijgen, die op het moment van plaatsing recht uit het hart komen, maar even snel
kunnen worden gerelativeerd, betreurd of verwijderd. Als we één ding van die SOS hebben geleerd, is dat die eerste
spontane reactie niet te vermijden is. Iedereen heeft een eerste natuurlijke reactie bij een verstoring:
. Gun mensen de zoektocht, onderken waar het schuurt en help wie kennelijk de moeite nam zich uit te spreken,
zich te hernemen en te ordenen wat zich voordoet. Hoe vaak ontstaat uit contact en empathie niet nieuwe ruimte en
ontvouwt zich een vierde stijl:

. De tweede slag is een daalder waard.

Uit onderzoek naar publieksreacties over vluchtelingen weten we dat er altijd twee polen zijn met notoire
tegenstanders en mensen die staan te trappelen om nieuwkomers welkom te heten (www.stayhuman.nu). Daartussen
zoekt zo’n 70% een doorwaadbare plaats in wat zich als een moeras voordoet. Ook hardop. Ben je er voor die
twijfelende ongemakkers? Demp de kans dat ze polariseren. We hebben daarom besloten om bij kabinetsbeleid meer
werk te maken van ‘dilemmalogica’: contact over het ongemak en dialoog over de zienswijzen. Op het gebied van onder
meer energie, luchtvaart en dierenwelzijn hebben we gezien hoe belangrijk het is dat zorgen worden gehoord en
erkend . Vervolgens komt het erop aan eerste hulp bij ordening te bieden: hoe verhouden de buitelende belangen en
waarden zich tot elkaar? Vaak ontvouwen zich dan nieuwe perspectieven. Zonder de verschillen weg te ‘spinnen’. Wie de
overheid dient oefent macht uit, en macht verdient nu eenmaal tegenmacht. Het zou fijn als dat betamelijk verloopt,
maar (h)erken dat waarden geraakt zijn en men houvast zoekt.
En Lodewijk Asscher? Die bleek ingenomen met Rico’s reactie. Op zijn facebookpagina schreef hij: ‘Heel sportief hoe je
dat deed. Excuus aanvaard. Blijf vooral je mening geven, als we dat allemaal op een normale manier proberen te doen
komen we verder in dit land’.

Over de auteur
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PARLEMENTAIRE
COMMUNICATIE: HET
SPEELVELD VERPLAATST
ZICH - HOEVER BEWEEGT
DE GRIFFIER MEE?
Luuk van Luijk en Nettie Engels
(Redactie Jaarboek)

14
Van de hoofdredacteur
Jaarboekredacteuren Nettie Engels en Luuk van Luijk spraken met
communicatieadviseurs op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.
Onderwerp van gesprek: digitale communicatie over de politiek en politieke
besluitvorming naar buiten toe. Wat is er veranderd door social media, hoe
ga je om met de snelheid waarmee communicatie tegenwoordig gaat en
hoe trek je als communicatieadviseur in dienst van Kamer, Staten of raad de
grens tussen politieke berichtgeving en ‘institutionele’ berichtgeving over de
besluitvorming?
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Gesprek met:
Barbara Goossen, communicatieadviseur Tweede Kamer
David Kok, communicatieadviseur raadsgriffie Almere
Barbara Belder, communicatieadviseur, raadsgriffie Apeldoorn
Gert Riphagen, voorlichter Eerste Kamer
Suheyla Tunc, communicatieadviseur statengriffie Gelderland

Tussen zenden en ontvangen: online inﬂuencers en issue-analyses
We openen het gesprek met de bespreking van belangrijke ontwikkelingen in de berichtgeving over de politieke arena
op alle niveaus. Los van alle technologische ontwikkelingen is de teloorgang van de regionale en lokale media van groot
belang voor provincies en gemeenten. Daarnaast zijn in die beide bestuurslagen sinds 2002 respectievelijk 2003
griffiers en griffies een belangrijke nieuwe speler. Raadsgriffies en statengriffies zijn verantwoordelijk om hun inwoners
te informeren wat er in hun volksvertegenwoordiging gebeurt, en hoe de politieke arena en de buitenwereld met elkaar
in contact kunnen komen.

”

Waarom plaatsen we social media-ontwikkelingen zo vaak in de problemensfeer? Ze bieden juist kansen voor gemeenteraden!
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Barbara Belder (raadsgriffie Apeldoorn) ziet een verschuiving van communicatieactiviteiten vanuit het instituut van de
gemeenteraad. De 39 raadsleden communiceren steeds meer via hun eigen kanalen. Al die activiteiten gezamenlijk
vormen volgens haar meer dan de som der delen. Het is alleen nog onduidelijk hoe die gedeelde som eruit zou kunnen
zien.
Daarnaast verplaatst het speelveld zich: zgn. online influencers krijgen een grotere rol waardoor het debat een extra
laag krijgt. Online vindt men elkaar tegenwoordig makkelijker dan voorheen. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon dat
landelijke actievoerders helpen om lokale issues op de kaart te zetten. Dat heeft niet alleen betekenis in de
besluitvormende fase van een raadsvergadering, maar begint al bij de beleidsvoorbereiding.
De Apeldoornse griffie werkt inmiddels met een tool die issue-analyses genereert: een digitale knipselkrant die
beschikbare informatie op sociale media screent, en in een handzaam overzicht plaatst, als een extra handreiking aan
raadsleden.
Zie ook de bijdrage van Belder en Kok elders in het jaarboek.

”

Twitter geeft real time inzicht in wat er speelt bij politici, journalisten en
andere volgers en is een mooi podium om je boodschap breder te
verspreiden. Niet iedere tweet is een call to action. Niet reageren is ook een
reactie.

Suheyla Tunc (statengriffie Gelderland) vult aan dat de provinciale organisatie met omgevingsanalyses werkt,
zogenaamde tamtams. Een tamtam is een beknopte weergave van het mediabeeld over 24 uur. Hierin wordt informatie
opgenomen uit de traditionele en de sociale media. Zo is er meer inzicht in het gesprek van de dag en het bereik van
een bericht, bijvoorbeeld het aantal volgers van iemand die een bericht retweet. De tamtams geven inzicht in wat zich
openbaar afspeelt.

Betrouwbare informatie verschaﬀen: kernactiviteit van de griﬃe
In de politiek gaat het naast inhoud ook over emoties en beeldvorming, en de veel hogere omloopsnelheid van nieuws
heeft in dat opzicht een grote impact gehad op de politiek. Tussen alle beeldvorming en framing wordt het verstrekken
van feitelijke en zakelijke informatie een steeds belangrijkere taak van griffies.
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”

Zonder raadscommunicatie krijgt de gemeenteraad geen positie.

David Kok (raadsgriffie Almere) uit zijn zorg dat veel griffies de communicatiefunctie niet of heel beperkt hebben
ingevuld. Geregeld verschijnen berichten over de raad die niet correct zijn en daarmee niet bijdragen aan een goed
beeld van de positie van de raad. Hij noemt het voorbeeld van een wethouder die twittert dat een coalitieakkoord is
aangenomen door de raad terwijl het alleen ter bespreking op de agenda stond. Dat lijkt een detail, maar het draagt
niet bij aan helderheid bij burgers wie waar over gaat. Hoewel ‘de gemeente’ voor inwoners vaak één entiteit is, is het
volgens hem wezenlijk om het onderscheid tussen de uitvoerende en controlerende/kaderstellende macht te blijven
maken. Aangezien de colleges over het algemeen over een fikse afdeling voorlichting beschikken, is het des te
belangrijker dat de griffie beter communiceert over de raad.
Daarnaast is communicatie een vak. Iedereen heeft er een mening over, maar niet iedereen is er goed in. Het is dan
ook verstandig om je als raad daarin te laten ondersteunen. Hij helpt raadsleden bijvoorbeeld ook bij de voorbereiding
van interviews. De profilering van individuele volksvertegenwoordigers komt immers ten goede van de hele raad. Voor
andere deelnemers is dat een brug te ver; die vinden dat een taak van partijen.

”

Communicatie van @2ekamertweets naar buiten betekent inzicht en
informatie bieden, niet het mengen in of sturen van politieke overtuigingen.

Barbara Goossen (Tweede Kamer) stelt aan de orde dat de fracties in de Tweede Kamer tegenwoordig via tweets het
stemgedrag van andere partijen duiden en in een bepaald frame zetten. Bij deze tweets wordt dan wel eens gebruik
gemaakt van een screenshot uit DebatDirect, een door de Tweede Kamer ontwikkelde app die sinds 2016 actief is.
Brengt dit de Stafdienst Communicatie in een grijze zone tussen institutionele en politieke berichtgeving? Barbara denkt
uiteindelijk van niet. De app voorziet in een behoefte aan objectieve en betrouwbare informatie - de app is een hit die al
80.000 keer is gedownload - en dat is de taak van de communicatie-mensen in de Tweede Kamer. De fracties in de
Tweede Kamer gaan over hun eigen communicatie en beeldvorming, en maken daarbij gebruik van het instrument. Een
voorbeeld is deze recente tweet over het CDA en de kwestie van meer geld voor veiligheid: het in de app getoonde
stemgedrag is een feit, maar het CDA zal het ongetwijfeld heel anders duiden dat SP-Kamerlid Leijten doet in haar
tweet. Dat onderscheid moet wel worden gemaakt.
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Naast het beschikbaar stellen van de parlementaire procesinformatie, zoekt de Tweede Kamer de kiezer ook steeds
meer actief op. Zo is de Kamer te vinden op Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram. Ook worden er dagelijks
omgevingsbeelden gemaakt om goed in te kunnen spelen op de informatiebehoefte van de buiten- én binnenwereld.
Van Open Data Portaal tot commissie-webinars, het is juist de uitdaging om op neutraal terrein alle mogelijkheden en
middelen te onderzoeken. Het is de kunst om met de uitingen aan het publiek duidelijk te maken dat er een verschil is
tussen het neutrale instituut van de Tweede Kamer, en de mening van Kamerleden.
De communicatie vanuit de Staten in Gelderland gebeurt vooral vanuit het collectief, vertelt Suheyla Tunç, ‘Alle fracties
zijn mij even dierbaar’. De griffie beschouwt het als haar taak om de communicatie tussen inwoners en de fracties te
faciliteren. De inhoud moet feitelijk zijn. Sociale media geven de mogelijkheid van real time communiceren. Zo doet ze
live verslag van de commissie- en Statenvergaderingen via Twitter. Statenleden maken er veelvuldig gebruik van door ze
te retweeten, waardoor deze berichten een groot bereik hebben. Haar ervaring is dat het aantal volgers fluctueert,
afhankelijk van het onderwerp, een typisch kenmerk van de netwerksamenleving. Een andere observatie is dat de
communicatie vanuit de politiek meer individueel is dan vroeger. Vooral nu de Statenverkiezingen van maart 2019
naderen, zie je dat versterkt terug. Voor de griffie betekent dat bijvoorbeeld dat ze ruimte biedt aan individuele
statenleden om statements op te nemen in filmpjes over het Statenwerk. Het doel blijft evenwel om de zichtbaarheid
van de Staten als geheel te verhogen.

”

We proberen met de sociale media een soort huiskamerfunctie te vervullen
met ruimte voor kennisoverdracht, een goed gesprek, af en toe wat
‘ontspanning’ en waar nodig een knipoog

Gert Riphagen (Eerste Kamer) geeft aan dat de Eerste Kamer sociale media vooral gebruikt om kennis te delen en de
betrokkenheid bij het werk van de Eerste Kamer te vergroten. De website is voor de Eerste Kamer de basis waar vanuit
sociale media naar wordt gelinkt. Op die manier wil de Eerste Kamer bezoekers kennis laten nemen van onderliggende
dossiers. Sociale media vormen dan vooral de toegangspoort naar de inhoud. Dat sluit aan bij de rol van de Eerste
Kamer waarbij de werkzaamheden primair zijn gericht op de beoordeling van wetgeving. De agenderende en
controlerende rol van raden, Staten en de Tweede Kamer is nauwelijks aan de orde in de Senaat en dat heeft zijn
weerslag op de communicatie vanuit het instituut. Voor die kennisdeling staat de griffie als beeld een 'huiskamer voor
gebruikers’ voor ogen, waar men elkaar kan treffen - ook op de inhoud. In de tijd dat de Donorwet werd behandeld in
2018, ontstond naast een enorme brievenstroom via de mailbox ook een inhoudelijke discussie via twitter die real time
het debat becommentarieerde. Lees ook het interview met Pia Dijkstra en andere volksvertegenwoordigers.
Gert Riphagen en zijn collega’s retweeten Kamerleden alleen als het gerelateerd is aan het instituut; politiekinhoudelijke bijdragen vanuit de fracties over wetsvoorstellen laat de griffie links (of rechts) liggen, tenzij ze gaan over
het proces en daarmee een bijdrage leveren aan de platformfunctie die de griffie wil bieden.
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Institutionele communicatie: een voorbeeld

Gaat de journalistiek de informatiebubbel oplossen?
Het gesprek komt op de bezorgdheid dat we allemaal steeds meer in onze eigen informatiebubbel leven. Waar vroeger
de verzuiling de maatschappij op een tamelijk overzichtelijke wijze indeelde met eigen informatiestromen, hebben de
huidige informatiebubbels een vergelijkbaar effect, in die zin dat men vooral kennis neemt van de informatie die het
eigen standpunt bevestigt. Het is dus geen volledig nieuw verschijnsel, maar het wordt met de huidige technologie
gemakkelijker om je af te sluiten van andere denkbeelden.
Barbara Belder verwacht dat de journalistiek de informatiebubbel niet gaat oplossen; vanuit het perspectief van de
griffie vindt ze belangrijk dat raadsleden weerbaar zijn - of worden getraind - tegen nepnieuws en trolgedrag. Bubbels voorheen zuilen - zijn van alle tijden, alleen is de verschijningsvorm nu anders en kan iedereen meedoen. Als voorbeeld
komt opnieuw de Donorwet ter sprake, en ook het recente verzoek om een referendum over die wet. Hierover zijn veel
inhoudelijke debatten gevoerd op sociale media die zich parallel aan het parlementaire debat voltrokken, nog naast de
honderden brieven die hierover zijn verstuurd.
David Kok beschrijft het raadspanel in Almere waarop zo’n 2000 inwoners hun reactie kunnen geven over actuele
onderwerpen. Fracties zouden ook zelf reacties kunnen achterlaten op het raadspanel, maar in de praktijk hebben ze
daar gewoon de tijd niet voor. Een andere bron van informatie in Almere is de wekelijkse krantenpagina gevuld met
raadsnieuws. De selectie van de onderwerpen wordt verdeeld over de fracties, zodat het nieuws zo gevarieerd en
neutraal mogelijk blijft.
De raadspagina wordt overigens steeds vaker de belangrijkste informatiebron bij de verdere teloorgang van lokale en
regionale media. Rijk en provincies geven nauwelijks nog geld uit aan deze media, terwijl er voldoende reden is om
lokale en provinciale dossiers te volgen - nog los van serieuze onderzoeksjournalistiek om majeure issues te
onderzoeken. Los van de impact van social media ziet iedereen een belangrijke rol weggelegd voor de meer traditionele
journalistiek van schrijvende pers en radio en tv. De democratie heeft behoefte aan kennis, ook vanuit de
onderzoeksjournalistiek, in plaats van louter meningen die via social media worden geuit, vaak binnen de eigen bubbel.
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Elke klacht is een gratis advies: meer waardering voor de boze twitteraar
Barbara Belder stelt dat de social media-ontwikkelingen vaak als problematisch worden geduid, maar ze vindt dat deze
ook kansen bieden. De kritische geluiden worden beter en sneller zichtbaar, en bieden de mogelijkheid om beter naar
elkaar te luisteren. Zo is de ‘boze twitteraar’ eigenlijk geen goede kwalificatie; immers ‘elke klacht is een gratis advies’.
Bovendien is er ook een zeker zelfreinigend vermogen. Het venijn in de sociale media is wel zorgelijk, onder meer
omdat het debat word vereenvoudigd tot de stelling dat in een democratie ‘de meerderheid beslist’ en er niet meer
naar elkaar wordt geluisterd. De toekomst ligt er mogelijk in om social media als instrument gestructureerd aan de
voorkant van het beleidsproces in te bouwen, en daarin alle bubbels mee te nemen. Dan kan de politiek de
verschillende bubbels tegenover elkaar zetten ten behoeve van de inhoudelijke discussie.

Tot slot
Na bijna twee uur praten moeten we het gesprek afronden. We hadden nog best even door willen praten over welke
doelgroepen je bereikt en mist met verschillende sociale media, en de privacydiscussie rondom Facebook. Hoewel we
nu meer weten over het communicatiewerk op de griffies van onze gesprekspartners, zijn we niet tot een
succesformule gekomen hoe je als griffie het beste om kunt gaan met (de ontwikkelingen rond) social media. De
verschillen tussen de bestuurslagen in de wijze waarop de communicatie over de volksvertegenwoordiging wordt
ingevuld, zijn daarvoor te groot. Dat heeft te maken met de omvang van de griffies (menskracht), maar ook met de
rolverdeling tussen de politiek en griffie. De ruimte bij sommige raads- en statengriffies om gericht ondersteuning aan
volksvertegenwoordigers te bieden is groter dan bij beide Kamers, waar de communicatie vooral gericht is op het
informeren van de buitenwacht over de werkzaamheden van het instituut en de uitkomsten van de besluitvorming. Wat
wel overeenkomt, is het belang dat alle deelnemers hechten aan het verstrekken van behapbare, feitelijke en zakelijke
informatie. En dat is niet irrelevant in een wereld waar het woord ‘informatie' op Google 271 miljoen
‘kennis’ 41 miljoen, en ‘wijsheid’ 5,2 miljoen.
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oplevert,

REFLECTIES OP (DE TOEKOMST
VAN) DIGITALISERING
EN DEMOCRATIE
Een interview met Melanie Peters en
Diederick Croese
Frederik van Dalfsen
(Redactie Jaarboek)

15
Van de hoofdredacteur
Bijna aan het eind van het jaarboek gekomen is het tijd voor wat meer
abstractie en afstand. Jaarboekredacteur Frederik van Dalfsen interviewde
Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut) en Diederick Croese (directeur
SingularityU The Netherlands) over hun beelden en verwachtingen bij de
toekomst van digitalisering en democratie. Gaan algoritmen en Artificial
Intelligence de huidige democratie vervangen, of zal besluitvorming altijd
mensenwerk blijven? En wat betekent dat voor de manier waarop we politiek
bedrijven en besluiten nemen?
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De redactie sprak met mevr. Dr. Ir. Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut) en met dhr. Diederick Croese
(directeur SingularityU The Netherlands) over hun beelden en verwachtingen bij (de toekomst van) digitalisering en
democratie. Van beiden geen vergezichten voor over 30 jaar, maar een aantal beelden en verwachtingen over wat de
komende jaren ons gaan brengen, en wat die vragen van democratie in een digitaliserende tijd. We beschrijven hun
perspectieven hieronder langs een aantal thema’s, waarbij we abstracter beginnen en wat concreter proberen te
eindigen.

Dr. ir. Melanie Peters heeft een achtergrond in de wetenschap, industrie en het publiek domein. Sinds 1
januari 2015 is ze directeur van het Rathenau Instituut, dat onderzoek doet naar en debat aanjaagt over de
impact van wetenschap, innovatie en nieuwe technologie op ons leven. Het Instituut is in 1986 ingesteld om de
maatschappelijke betekenis van technologie voortaan systematisch te bestuderen.
Diederick Croese is sinds 2015 betrokken bij SingularityU The Netherlands als medeoprichter en CEO. Hij
begon zijn carrière als advocaat waaronder vijf jaar bij Clifford Chance. Naast vrijwilligerswerk voor Holland
Festival en TEDx Amsterdam werkte hij vervolgens voor Deloitte Innovation. Daar was hij onder andere
medeoprichter van Deloitte Fast Ventures, een semantic search technologie om snelgroeiende tech bedrijven
te vinden en vergelijken. In die periode was hij ook medeoprichter en directeur van Founder Institute
Amsterdam en directeur van TEDx Amsterdam.
NB: we spraken beiden afzonderlijk in juni 2018.

Voor welke vraag is digitalisering eigenlijk de oplossing?
Beiden zien serieuze potentie voor digitalisering als versterking van de democratie. Dat strookt ook met een aantal
bijdragen uit dit jaarboek. Maar een duidelijk verschil tussen beiden is de mate van optimisme. Daar waar Croese vooral
mogelijkheden ziet en een pleidooi houdt voor het zorgvuldig omarmen van technologie, is Peters zeker geen pessimist,
maar wel een meer voorzichtige optimist. Croese heeft het over technologie als factor om ons gezamenlijke geluk te
vergroten, door gerichte toepassing ervan. Hij ziet technologie als hefboom om dat geluk voor velen dichterbij te
brengen. Ontwikkelingen die niet zonder slag of stoot het geluk in de samenleving vergroten, maar op lange termijn wel
tot die uitkomst kunnen leiden als veel mensen bewust het middel techniek inzetten om grote problemen aan te
pakken.

Peters ziet voordelen, maar wijst nadrukkelijk ook op de keerzijdes van technologisering en digitalisering vanuit
maatschappelijk oogpunt. Ze schetst treffend hoe het huidige debat over digitalisering en democratie gekenmerkt
wordt door de extremen: of het vertrekpunt is dat van verheerlijking van digitalisering, als panacee voor al onze
maatschappelijke vraagstukken. Óf het vertrekpunt is dat van verwerping, waarbij digitalisering de bijl is aan de wortels
van ons menszijn en democratie. In haar optiek ligt de reëele waarde er tussen in. Digitalisering biedt veel
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mogelijkheden, maar vraagt ook begeleiding, kadering en doordenking. En die kadering en doordenking is ook mogelijk.
Croese is het daar overigens volledig mee eens en beiden delen een duidelijk uitgangspunt in hun perspectieven: de
hamvraag is ‘hoe’ je technologisering/digitalisering omarmt en een plek geeft. En dus zeker niet de vraag ‘of’ je dat doet.

Croese is dus zeker niet kritiekloos. Hij constateert bijvoorbeeld dat de versnellende technologische vooruitgang de
volatiliteit (de onvoorspelbaarheid en de heftigheid) van onze samenleving sterk kan vergroten. En Peters en Croese
delen naast de ‘hoe’-vraag nog een andere belangrijke vraag: we hebben met elkaar wel te beantwoorden voor welk
vraagstuk digitalisering/technologisering nu eigenlijk een antwoord is. Peters stelt daarover: feitelijk kijkend naar
vraagstukken zijn de meeste problemen die we hebben in de kern geen informatieproblemen (waar digitalisering in kan
helpen), maar waarde-problemen of functioneringsproblemen. Die problemen los je niet zomaar op met
technologisering of digitalisering. Dat blijft menselijke interactie en richting vragen, zo onderschrijft Croese.

Over de impact van digitalisering
Natuurlijk was de impact van digitalisering op de verhouding tussen overheid en samenleving een belangrijk
gesprekspunt. Peters stelt dat de opkomst van digitalisering er toe leidt dat deze verhouding waarschijnlijk vrijwel
geheel ‘opnieuw doordracht’ moet worden. Dat plaatst ze in breed maatschappelijk perspectief. Of het nu gaat om de
relatie tussen arts en patiënt (waarbij de patiënt toegang heeft tot vrijwel dezelfde expertkennis, en het wellicht veel
meer een relatie wordt van gezamenlijke duiding/betekenisgeving), die tussen leraar en leerling (waarbij het leerdoel
verschuift van kennisoverdracht naar vaardigheidsontwikkeling) en die van overheid/gemeente en haar inwoners
(waarbij de inwoners net als de patiënt en de leerling een veel sterkere kennispositie hebben).
Peters stelt dan ook dat het opnieuw uitdenken en uitvinden van de rolverhouding tussen overheid en samenleving een
kans is voor het lokaal niveau. Om dat juist vanaf de lokale schaal gezamenlijk in te vullen, vanuit gesprek en ervaring
opdoen. Zo kan die relatie tussen overheid en samenleving van nieuwe betekenis voorzien worden. Dat is een mooie
uitdaging voor de komende jaren. Tegelijkertijd is het ook een abstract en veelomvattend vraagstuk, dat taai is en dat
snel af kan drijven van de intentie tot het verwezenlijken van een gelukkig leven voor zoveel mogelijk mensen, zoals
bijvoorbeeld Croese dat verwoordt. Hij benadrukt dat het essentieel is om als samenlevingen de onderlinge
afhankelijkheid en samenhang als uitgangspunt te nemen en vervreemding ten alle tijden te bestrijden.

Ook Croese is dan ook een groot voorstander van dit fundamentele gesprek. Alleen door gezamenlijk gesprekken te
voeren over de betekenis van digitalisering kunnen we daar verstandig mee om gaan. Want die digitaliseringgolf brengt
ethische en maatschappelijke uitdagingen met zich mee, zo signaleert ook Croese. Hierbij, zo stelt hij, zijn belangrijke
publieke waarden in het geding die nauw verwant zijn aan grond- en mensenrechten. Het blijven balanceren tussen die
waarden vereist dat alle partijen in de maatschappij in actie komen om digitalisering in goede banen te leiden.
Croese gaf op dit punt de volgende reflectie mee: ‘Deze tijd vereist een actief breed maatschappelijke dialoog waarbij zo
veel mogelijk mensen betrokken zijn, hoog en minder hoog opgeleiden, om actief met elkaar in gesprek te gaan over
wat een goede samenleving, een goed leven inhoudt, actief keuzes te maken en ruimte te bieden om de
waarschijnlijkheid van dit wenselijke scenario te vergroten. Dit vereist een open houding, waarbij onze waarden,
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intenties en hoop kunnen meebewegen met nieuwe inzichten en kennis. Cynisme en nihilisme dragen niet bij. Het zou
een waarde gedreven, hoopvol en diepgaand gesprek moeten zijn. Veel van de maatschappelijke dialogen rondom de
rol van technologie als middel blijven hangen in oppervlakkigheden.’
In essentie gaat het zowel Croese als Peters om het ontwikkelen twee soorten burgerschap: technologisch (Peters)
en/of actief (Croese) burgerschap. Met technologisch burgerschap heeft Peters het over dat mensen in de samenleving,
in het algemeen, technologisch bekwaam zijn/worden. Dat betekent: dat mensen om kunnen gaan met techniek, maar
daar ook de risico’s van kennen en de voor- en nadelen kunnen afwegen. Daar moet je in investeren! In onderwijs, in
het openbaar debat, met een politiek die daarin het goede voorbeeld geeft.

Wat is verstandig omgaan met digitalisering voor de overheid?
Naast het fundamentele gesprek benoemen beiden verschillende aspecten in het verstandig omgaan met digitalisering
voor de komende jaren. Belangrijke zaken daarin zijn volgens hen samen: het borgen van ‘rechten’ die door
digitalisering onder druk staan (landelijk en lokaal) – ook als checks en balances, het scheppen van stabiele plekken voor
ontwikkeling en het als overheid écht doordenken van wat innovaties betekenen voor de publieke ruimte. Belangrijke
kanttekening: veel van de aspecten van digitalisering en technologisering zijn primair landelijke (zo niet internationale)
vraagstukken. De bredere trendmatige technologische/digitale ontwikkelstroom is er primair één die zich op grotere
schaal afspeelt dan die van het lokaal bestuur.

Peters beschrijft in haar gesprek met ons het eerste punt over ‘rechten’ het meest prangend. Zo noemt ze het
basisrecht op menselijk contact dat een overheid inwoners moet blijven bieden. Dat wil zeggen dat een overheid niet
alles wegorganiseert achter een muur van computers en applicaties. Omdat juist in dat menselijk contact ook de
menselijke maat naar boven kan komen. Croese onderschrijft dat technologie ook zeer vervreemdend kan werken. Je
zou nieuwe technologie dus ook kunnen toetsen op de aansluiting bij of de herkenbaarheid van die technologische
toepassing voor de menselijke interactie.
Daarnaast het recht op ‘vrijwaring van monitoring’ als tweede voorbeeld. Natuurlijk inhakend op de actuele discussies
over wie eigenaar van al die verzamelde data is, en wie daar toegang toe heeft. Dat dataverzameling overal plaatsvindt,
en dat dat maatschappelijke vraagstukken met zich meebrengt, behoeft weinig toelichting. Of het nu gaat om camera’s
in reclamezuilen of de stappenteller en slaapmonitor van de Iphone: ons reilen en zeilen wordt continu gemonitord. En
we krijgen ook continu feedback op ons gedrag: van fitbots en de TomTom tot het insuline-pompje van de suikerziektepatiënt. Peters gaat hierop door: dat monitoren doet in essentie de grens tussen het openbare en prive-domein
vervagen. Wat is nog achter de voordeur, en hoe privé is dat eigenlijk nog? In verstrekkende termen: ons huisrecht is als
inwoners aan het vervagen. Juist bij dit aspect speelt in sterke mate: landelijke regelgeving is cruciaal.

Ook Croese onderschrijft het belang van het overeind houden van bepaalde grenzen: volledige transparantie lijkt hem
geen prettig maatschappelijk beeld. Grenzen hebben functies, zoals Albert Meijer in de inleiding van dit jaarboek al
betoogde. In meer algemene zin benoemt Croese in dat licht de rol van de overheid in het creëren van veilige
experiment omgevingen waar je kunt ontwikkelen en exploreren, zodat onverwachte gevolgen meegenomen kunnen
worden in vervolgontwerpen. Plekken met grenzen, waar ‘de samenleving’ gevrijwaard wordt van experimenten en de
onvoorspelbare gevolgen daarvan. Maar waar ook de experimenten tijdelijk gevrijwaard zijn van gevestigde belangen
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van de samenleving, zodat daadwerkelijk experimenteren mogelijk wordt. Zo zou bijv. al actief invulling gegeven kunnen
worden aan het borgen van een deel van het ‘recht op vrijwaring van monitoring’. Hier zou lokaal meer ruimte liggen
voor eigen beleid en eigen ‘ruimte’ bieden aan experimenten. Bijvoorbeeld via start-up campussen, in samenwerkingen
met hogescholen/universiteiten etc.

Daarnaast problematiseert Croese hoe we als samenleving omgaan met het investeren in technologie. Vaak hebben
technologische investeringen (bijv. in het ontsluiten van 5G) een maatschappelijke waarde die breder is dan de te
verzilveren economische waarde voor bedrijfsleven. Dat werpt drempels op aan de snelheid van positieve
ontwikkelingen en de toegang tot technologische mogelijkheden zoals zelfrijdend vervoer. Het vraagstuk daar is hoe we
als land en gemeenschap ruimte maken voor juiste afwegingen en goed werkende prikkels voor private spelers, waarin
beide belangen (publiek & privaat) goed gewogen worden en dus beter afgewogen geïnvesteerd kan worden? Dit thema
is weer primair een landelijk thema, zowel financieel als qua regelgeving.

Tot slot benoemen beiden dat digitale en technologische innovaties vaak slecht doordacht worden door de overheid en
ook lastig te overzien zijn. In de private sfeer is dat prima. Als daar bijvoorbeeld door de opkomst van Airbnb private
bedrijven onder druk komen te staan, is dat voor een deel de reguliere concurrentie-cyclus. Tegelijkertijd hebben hotels
ook een maatschappelijke functie in wijken én heeft het hebben van aanspreekbare ondernemers op thema’s als
veiligheid, cohesie in een buurt en kwaliteit van openbare ruimte ook een belangrijk voordeel. Het doordenken van
disruptieve innovaties als Airbnb, Uber en andere platform-ontwikkelingen blijkt voor de overheid lastig. Zo ook de
impact van deze ontwikkelingen op wat we in bredere termen onze democratie noemen: hoe we samenleven, waarden
bepalen en waarborgen.
Temeer omdat het ethisch kader van de ontwerper van het platform, bedoeld of onbedoeld, in sterke mate stuurt hoe
het platform zal werken en voor welke negatieve bij-effecten wel en niet gecompenseerd is/zal worden. Dat maakt deze
systemen positief gesteld ook kwetsbaar voor blindspots van ontwerpers in hoe hun eigen software zal werken, zo
schetst Croese. In grotere gemeenten zie je gemeenteraden deze ontwikkelingen nog wel proberen te duiden en te
richten, maar in brede zin ontbreekt het in gemeenteland aan het doordenken van deze ontwikkelingen.
Dezelfde vraagstukken spelen overigens ook in meer zuivere publieke taakvelden als het onderwijs, of juist in zeer
commerciële domeinen als de banken. Ook daar zie je disruptieve effecten van technologisering en digitalisering die de
komende jaren gaan versnellen, die op de korte termijn positief lijken voor inwoners/consumenten maar waarvan we
consequenties op de langere termijn slecht overzien. Diezelfde bank die nu op de hypotheekmarkt door internetconcurrenten wordt weggespeeld, gebruikt die hypotheekmarkt deels om haar functie in het betaalsysteem te
financieren. En de school die wordt geacht maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de lokale context, wordt
geconfronteerd met 2 of 3 aanbieders van lesprogramma’s via digitale lessystemen, waarin alles met elkaar
samenhangt en de keuze op onderdelen ingewikkeld is.

Peters pleit langs deze lijn voor het sterk versterken van centrale regie op dit soort voorzieningen, om zo lokale vrijheid
te borgen. Voor gemeenten een interessante gedachtelijn, waarin de gekoesterde lokale beleidsvrijheid wellicht maar
een tijdelijk goed is omdat de marktontwikkeling via ver-platformisering in rap tempo tendeert naar eenheidsworst,
waardoor het aanbod verschraalt door technologische/digitale innovaties die we maar slecht overzien en waar we geen
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grip op hebben. Ook dit punt vraagt primair om landelijk acteren en lokaal bewustzijn. Het schept ook de
randvoorwaarden om het ‘opnieuw doordenken’ van de rolverhouding tussen overheid en samenleving binnen vorm te
kunnen geven. Dat kwam eerder in dit artikel aan de orde.

Waar betekent dit alles voor waar lokale politiek en democratie nog over moet gaan
de komende jaren?
Interessante reflecties en verstandige opmerkingen, maar ze staan relatief ver af van de praktijk van de lokale
democratie. Wat is daar aan de hand? Er gaan veel cowboy-verhalen rond over hoe Artificial Intelligence op basis van
algoritmen straks ons land kan gaan besturen. Onze gesprekspartners, toch beiden goed ingevoerd, vinden het
ingewikkeld om precies te duiden wat daarvan waarheid zal worden. Dat data en algoritmes een grotere rol zullen gaan
spelen in hoe we in het openbaar bestuur tot keuzes komen, lijkt hen beiden onvermijdelijk. Dat algoritmen en AI de
huidige democratie zou vervangen, lijkt beiden onwaarschijnlijk. Daarbij waarschuwen beiden ook: Het gaat nu, en het
zal blijven gaan, om bij het maken van democratische keuzes op een slimme wijze data, algoritmen en de menselijke blik
te combineren.

Wat vraagt dat van (lokale) politiek: politiek moet meer en meer de ‘waarden-programmering’ van afwegingskaders
worden, en dat kunnen dan algoritmen en data-analyses zijn. Dus politiek zal nog meer dan nu moeten gaan over welke
waarden je ‘er’ aan de voorkant in stopt als afwegingskader, als sleutel tot ‘optimale uitkomsten’. Niet anders dan dat
politiek dat nu doet voor de beleidsmachine die we het ambtelijk apparaat noemen. Maar dan geeft wellicht het
algoritme antwoord op de vraag of je wel of niet je interventie doet als overheid. Dat zijn telkens keuzes op het microniveau, op de vertaalslag van waarden naar concrete handelingen. Het algoritme zal (in elk geval niet op korte termijn)
niet het ideaal kunnen geven, de stip op de horizon waar je als gemeenschap naar toe ontwikkelt. Des te relevanter om
in politiek die discussie over idealen en grote ontwikkelrichtingen volop te blijven voeren.

Daarbij kan lokale politiek ook veel meer gaan experimenteren. Omdat digitalisering en technologisering het mogelijk
maakt meer te meten, en meer te weten. Daarmee wordt het mogelijk om steeds kortere feedback-cirkels te maken op
het eigen beleid: werkt het? Leidt een ander werkproces voor de 1e-lijnszorg ook daadwerkelijk tot meer preventie en
minder doorverwijzen? En waarom dan? Leidt het investeren in beroepsonderwijs ook daadwerkelijk tot een verhoging
van gemiddeld welzijn in een wijk, en hoe komt dat dan?
Wat betekent dat voor het werk van de raad? Die moet sturen op de waarden-gedreven afwegingen en wensbeelden op
beleids- en praktijkvraagstukken. En die controleert het college van B&W op het juist toepassen van die door haar
vastgestelde waardenkaders. Daarbij zijn de idealen het uiteindelijke toetsingskader. Dat is wat anders dan wat veel
gemeenteraden nu doen: namelijk sturen op de concrete uitkomsten. In een digitaliserende democratie zullen die
uitkomsten steeds minder het object van controle door de raad worden, denken Croese en Peters.

Daarbij is er wel een belangrijk vraagstuk dat gaat over de mate van begrijpelijkheid van de logica van het algoritme en
haar uitkomsten. Snappen we met elkaar nog waarom a, b of c de uitkomst van het algoritme is? Is er nog een duidelijke
koppeling, voor ons herleidbaar, tussen de waarden die de raad vaststelt en de uitkomst van de ‘afweging’ in de
praktische casus? Croese geeft als voorbeeld dat algoritmes soms tot onverwachte resultaten komen: hij schetst de
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praktijk van warehousing van grote logistieke bedrijven waar de indeling van warehouses geautomatiseerd is. Het is dan
niet in 1 oogopslag helder waarom de ordening is zoals die is, maar het bedrijfsleven omarmt de waarde die leidend is
aan die automatisering: een zo efficiënt mogelijke opslag en overslag.
Peters bekrachtigt dat dit problematisch kan zijn. We moeten kunnen herleiden waarom uitkomsten zijn zoals ze zijn. Ze
staan daarin niet alleen. De Raad van State heeft recent een besluit op basis van geautomatiseerde tooling over een
omgevingsvisie nietig verklaard, omdat niet meer te herleiden was op basis van welke indicatoren de tool tot een
afweging was gekomen. Beiden bepleiten dan ook sterk het houden van zicht op de relatie tussen input (de waardenprogrammering) en de uitkomsten. Een lastige keuze voor gemeenteraden, die neerkomt op het vertrouwen in de
logica van applicaties en de (on)feilbaarheid van systemen.
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EEN VLEUGJE WIJSHEID:
Reflectie op het jaarboekthema
Prof.dr. Roel In ’t Veld, bestuurskundige en verbonden
aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en
de KWINK groep voor maatschappelijke vraagstukken.

16
Van de hoofdredacteur
We sluiten het jaarboek af met ‘een vleugje wijsheid’: we vroegen
bestuurskundige Roel In ’t Veld om op de jaarboekbijdragen te reflecteren.
Hij ziet verschuivende machtsposities, allerlei vormen en lagen van
digitalisering en ook griffiers die spin in het web zijn, en die in zijn ogen
riskant bezig zijn als ze informatie voor volksvertegenwoordigers gaan
duiden en selecteren. Ik ben benieuwd wat u vindt.
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Een thema kiezen is plezierig, omdat het leidt tot geconcentreerde aandacht. Digitalisering is een prachtig thema. Er is
ook niks mis mee om je af te vragen welke verbindingen tussen dit thema en een bepaalde openbare functie bestaan,
zoals die van griffier. Dat is de ratio van het jaarboek. Maar de risico’s daarvan zijn ook duidelijk: uitwaaiering in een
oneindig aantal aspecten, etaleren van oude hobby’s onder nieuwe noemers, verlies van overzicht. De vraag is
trouwens, of de zojuist gegeven aanduiding wel accuraat is. Is in feite niet de trits invloed van digitalisering op
democratie en consequenties daar van voor de griffiersfunctie aan de orde? In deze beschouwing probeer ik de oogst
van de eerdere inhoud van dit boek een plek te geven, te ordenen, kaf van koren te scheiden, en de meest opvallende
pareltjes tot een ketting te rijgen. Dat doe ik zonder te verwijzen naar de auteurs van individuele bijdragen. Wel probeer
ik recht te doen aan de inhoud daarvan.

Internet wijzigt machtsposities
Digitalisering is een zo opdringerig proces, grijpt zo diep in, dat wij allen voortdurend bezig zijn onze positie daartoe te
bepalen, en te herzien. Er is geen opt out, we kunnen niet meer behoorlijk leven zonder omgang met deze technologie.
De meeste veranderingen overkomen ons. Burgers staan niet aan het roer van de ontwikkeling. Steeds als we houvast
denken te hebben gevonden, is er een nieuwe optie, die ons ook tot verandering dwingt. De in elkaar grijpende
wereldmachten Internet, Microsoft, Google etc. zijn nu de infrastructuur voor ons gedigitaliseerde berichtenverkeer, en
voor raadpleging van informatie. Intussen weten we, dat ons berichtenverkeer en zoekgedrag voor voornoemde
organisaties economische waarde vertegenwoordigen, en dat zoekmachines op ons eerdere gedrag toegespitste
versies van waarheden aan ons melden. De infrastructuur is dus verre van neutraal, beïnvloedt sterk op een manier, die
moeilijk is te controleren. De beïnvloeding richt zich niet alleen op individuele burgers, maar ook op instellingen
waaronder onze democratische instituties.
Een nieuwe technologie verrijkt want vergroot mogelijkheden tot handelen, maar wijzigt ook machtposities, en schept
dus ook nieuwe afhankelijkheden. Digitalisering maakt onder meer massaal berichtenverkeer tegen lage kosten
mogelijk, stelt in staat tot grootschalige opslag en bewerking van gegevens, en vergroot de doelmatigheid van
administratieve handelingen. Uiteraard blijft toepassing hiervan niet zonder gevolgen voor besluitvormingsprocessen in
ondernemingen en openbaar bestuur. Relaties met klanten en burgers veranderen van vorm, maar ook in inhoud
omdat veel meer specifieke informatie mogelijk is. Maar ook ontstaan moeilijk te achterhalen nieuwe methoden voor
manipulatie van ons handelen en ons denken.

Verandering door toevoeging, geen vervanging
In mijn recente wetenschappelijk werk heb ik onder de naam kennisdemocratie een beschrijving proberen te geven van
de dynamiek, die in de verhoudingen binnen de trits politiek, media en wetenschap optreedt: naast representatieve ook
participatieve democratie, naast klassiek top-down media ook sociale media, naast disciplinaire kennisvorming ook
transdisciplinaire vorming van handelingsperspectieven. [ Zie: https://www.kwinkgroep.nl/2018/01/publicaties-roel-in-tveld/ ]. Wel heel opvallend is, dat de ontwikkeling verloopt via toevoeging, niet via vervanging. Door de toevoeging
veranderen ook de eerdere functionaliteiten: de representatieve democratie verdwijnt niet door de participatieve, maar
moet wel een verhouding daartoe zoeken en zelf veranderen; de klassieke media krijgen nieuwe functies , onder meer
in relatie tot de sociale media. Deze dynamiek beheerst het handelen van alle actoren binnen de trits, en leidt tot
aanzienlijke wederzijdse afhankelijkheden: de afhankelijkheden tussen politiek en klassieke media waren al langer
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bekend, maar nu zijn daar ook de sociale media bijgekomen. De aandacht voor vruchten van kennisvorming was altijd al
mede afhankelijk van wat media en politiek ervan oppikten, maar nu is via sociale media iedereen een producent van
inzichten, informatie en waarheden. Curieus is dat de politicus, de journalist en de wetenschapper zich ieder laten
voorstaan op de eigen onafhankelijkheid, terwijl analyse van hun gedrag voortdurend afhankelijkheden aan de
oppervlakte brengt.

Digitalisering is geen 1-2-tje
In dit boek is digitalisering op zeer uiteenlopende manieren ter sprake gekomen:
1.

Als techniek die bestaande processen faciliteert: naast de griffierstaak om raadsstukken digitaal te beschikking te
stellen is het beste voorbeeld daarvan in het boek het gebruik van digitale hulpmiddelen bij het stemmen. De
lijdensgeschiedenis hiervan in ons land concentreert zich rond betrouwbaarheid. Ik kan eerlijk gezegd niet volgen
waar dit over gaat: als je stemmers wel een biljet laat invullen en dit vervolgens scant en digitaal verwerkt, heb je
toch een perfecte fysieke controle mogelijkheid? Er lijkt veel wantrouwen en betweterigheid gemobiliseerd, en in
combinatie met bange ministers ontstaat dan een raar klimaat. De meestemmeter is zonder digitalisering ook
mogelijk te maken, maar de doelmatigheid van de vervaardiging stijgt sterk door automatisering. Hetzelfde geldt
voor de issue-generator. Het waarnemings-en oordeelsvermogen van besluitvormers nemen enorm toe door 3D
visualisering en andere virtuele leeromgevingen.

2.

Als toegepaste techniek die gestolde waarden impliciet bevat. De uitvoerige bijdrage van de ontwerpers van
stemhulpen, tevens in dit boek beoordelaars, berust immers op de aanname dat programmatische verwantschap
een belangrijke bepaler van de stem is (c.q. behoort te zijn?). Ook hier blijken manipulatierisico’s te bestaan, maar
bovendien is het spectrum van de kiezer toch ook gericht op

zoals in de meestemmeter

neergelegd, en op vermoedens van betrouwbaarheid van de te kiezen personen? Aangename spanning ontstaat
door de column, waarin de spanning met grondwettelijkheid aan de oppervlakte komt.
3.

Als maatschappelijk ontwikkeling, die direct en indirect inwerkt op democratie. De uitdrukking digitale democratie
is letterlijk onzinnig, maar verwijst naar een verzameling van mogelijke geworden opties, zoals massale
onmiddellijke raadpleging van burgers zonder prohibitief hoge kosten, naar directe relaties tussen politici en
burgers via Twitter en andere social media, naar de mogelijke vorming van allerlei tijdelijke virtuele
gemeenschappen rond bepaalde issues of voorkeuren. Wij nemen vaak aan, dat de social media diepgaande
invloed uitoefenen op de werking van democratie. Een onthullende bijdrage in dit boek relativeert in ieder geval
sterk, dat veel politieke invloed ontstaat door de social media alleen. In een aantal belangrijke kwesties bleek door
onderzoek, dat de reactie van de klassieke media op wat zich in de social media afspeelde de schaalvergroting van
aandacht bepaalde. Natuurlijk zijn social media van belang, maar de hijgerigheid waarmee ook lokale politici
aanjagen achter iedere oprisping in sociale media lijkt toch behoorlijk overdreven, mede gezien het betrekkelijk
kleine aantal mensen dat actief blijkt te zijn in die media. Wel is natuurlijk bijzonder dat rond het lokaal bestuur op
veel plekken geen klassieke media bestaan, waardoor er gemis is aan indringende informatie over lokale kwesties,
zodat hier de dominantie van social media wellicht groter is. In het concept kennisdemocratie zijn het juist de
emergente spanningen, die verandering bewerkstelligen. We leven middenin transformaties, dus is de verhouding
tussen representatieve en participatieve democratie nog geenszins uitgekristalliseerd.

4.

Als een dynamiek, die onze kijk op de wereld en op ons zelf voor altijd verandert. Het feit, dat de infrastructuur in
private handen is, en wel van ondernemingen die geenszins een democratische interne structuur bezitten,
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rammelt luidruchtig aan onze traditionele opvattingen over wat overheden behoren te doen. Sommigen die in het
jaarboek aan het woord zijn hebben hun hoop gevestigd op toekomstige overheidsregulering om uitwassen van
digitalisering te voorkomen. Mijn wat somberder vermoeden is, dat de invloed van overheden tamelijk beperkt zal
blijven. Eerder nog is massale verontwaardiging van gebruikers als constructieve kracht denkbaar. Een
complicerend fenomeen in de toepassing van digitalisering is, dat wij zelf massaal deel nemen aan media, die
geen redactie kennen. De plicht van een redactie in wetenschap en klassieke media bestond en bestaat uit
selectie en wel vooral selectie van waarheidsclaims. Wat ons via geredigeerde media bereikt, is gefilterd door
gezaghebbende professionals. Dat geldt niet voor sociale media. Het is dus heel goed te begrijpen, dat
ongerustheid over nepnieuws en nepinformatie nu wijd verbreid is. Maar in de kolkende beweging van de
kennisdemocratie leren we veel algemener te leven met meervoudigheid en ambiguïteit als wezenlijke vormen van
complexiteit. Absoluut gezag van een enkelvoudige kennisbron is het domein van religie. Ik vermag geen
voorspelling te doen over de toekomstige intensiteit van religie in ons leven. Wel is een waarschuwing op zijn
plaats over ons huidige gebruik van sociale media. Wij zijn geneigd te denken, dat wij hierdoor communiceren, en
dat wordt ons ook krachtig gesuggereerd. Maar het tonen van een beeld of een tekst waarop een “like” volgt is
strikt genomen geen communicatie, want er vindt geen argumentatie of betekenisgeving plaats. Deze media
nodigen ons wel de hele dag uit om oordelen te geven. Licht kan de misvatting ontstaan, dat daarmee het wezen
van democratie aan de orde is. Maar dit wezen is toch echt meer in buurt van argumentatie, weging,
compromisvinding en consensus bouw te situeren.

Griﬃer als spin in het procesweb
Ieder van de zojuist kort aangeduide karakteristieken heeft consequenties voor de functie van de griffier, als de
voornaamste aan volksvertegenwoordigingen dienstbare professional.
Het lijkt nauwelijks voor tegenspraak vatbaar, dat het op de weg van de griffie ligt om ervoor zorg te dragen, dat
informatie, die voor de volksvertegenwoordiging noodzakelijk is, op doeltreffende wijze ter beschikking komt. Het zelfde
geldt voor genomen besluiten. Aarzeling voel ik bij de geformuleerde suggesties, dat de griffie in de verbindingen tussen
overheid en samenleving, nationaal, regionaal of lokaal, een meer dan technisch faciliterende

taak zou

hebben. De volksvertegenwoordiging is immers alleen een eenheid in en door een besluit. Voor het overige is zij een
veelheid met vele stemmen. De volksvertegenwoordiging kan ook besluiten tot een proces waarin zij communiceert
met de samenleving. Aan de griffier komt dan een belangrijke taak toe, namelijk om te adviseren over de vraag hoe de
vormgeving van dit proces tot optimale honorering van de bedoelingen van de volksvertegenwoordiging kan leiden.
Zo’n procesarchitectuur krijgt meer betekenis, naarmate participatieve en representatieve democratie meer
ineengestrengeld raken. Bovendien zullen ook de communicatiedeskundigen van het dagelijks bestuur van dezelfde
overheid, dat wel als een eenheid opereert in zijn relaties met burgers, eveneens streven naar soortgelijke relaties.
Daarover zijn dus goede voorafgaande afspraken nodig. De communicatiefunctie is bij tal van participatieve processen
van groot belang, en ik ben zeer gecharmeerd van de suggestie om daarin vooral dilemma’s een centrale plek te geven,
maar erkenning is noodzakelijk, dat de beslissing om zo te werk te gaan, een politieke lading heeft, en niet
waardenneutraal is. Riskant vind ik de geformuleerde suggestie, dat de griffie een rol zou vervullen in het selecteren van
informatie, die voor de volksvertegenwoordiging van belang is. Dit leidt tot onnodige kwetsbaarheid. Bovendien ontstaat
zo het risico dat het dagelijks bestuur van de desbetreffende overheid, voorzien van een ambtelijke organisatie, die in
omvang en breedte van expertise de griffie verre overtreft, zich minder verplicht zou voelen om er zelf voor te zorgen,
dat de volksvertegenwoordiging volledig wordt voorzien van alle voor zijn werk noodzakelijke kennis en informatie.
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In het boek treffen we ook een aantal samenspraken tussen griffiers aan, sympathiek en constructief van aard. Prima,
als we maar in het oog houden, dat de echt belangrijke gesprekken over de ontwikkeling van de griffiersfunctie moeten
worden gevoerd met politieke principalen en omringende professionals.
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