Politieke sensitiviteit en sociale media: bij
twijfel, niet oversteken
Door: Maud van de Wiel en Marike Simons

Politici en ambtenaren twijfelen nog wel eens over hun activiteiten op
sociale media of vinden het lastig hoe ze ermee om moeten gaan. In dit
hoofdstuk kunt u lezen hoe het zit met sociale media en politieke
sensitiviteit.
Veel wethouders en raadsleden vragen ons of het verstandig is in de
aanloop naar de verkiezingen toch maar zo’n Facebook-account te
openen. Ambtenaren twijfelen of ze op eigen titel mogen Twitteren
terwijl ze ook worden geacht het algemeen belang te dienen.
Communicatieadviseurs en politiek assistenten roepen onze hulp in bij
het overtuigen van ‘hun’ bestuurder van het nut van sociale media.
Allemaal goede vragen en, wij snappen hun twijfel wel, maar om te
beginnen slechten we eerst een definitiekwestie. De definitie van sociale
media leest u elders in dit boek, maar wat verstaan wij eigenlijk onder
politieke sensitiviteit van ambtenaren en bestuurders?
Een politiek sensitieve ambtenaar is zich bewust van het feit dat hij of
zij werkt in een politieke context en vooral: dat hij samen met zijn
politiek bestuurder verantwoordelijk is voor een goede besluitvorming,
wat de uitkomst (inhoudelijk) ook mag zijn. Zijn werk houdt niet op
wanneer hij een beleidsstuk heeft geschreven. Het is niet alleen aan de
bestuurder om dit de politieke besluitvorming door te loodsen. Een
goede ambtenaar is niet alleen inhoudelijk expert, maar ook een
adviseur voor zijn bestuurder.
De politiek sensitieve ambtenaar staat positief tegenover politiek in het
algemeen en tegenover de politici waar hij of zij mee te maken heeft in
het bijzonder. De politiek gevoelige bestuurder heeft zijn ambtenaren
nodig om zijn werk goed te doen en is zich bewust van de politieke
agenda van zijn collega-bestuurders en de volksvertegenwoordigers
waar hij direct en indirect mee te maken heeft.
Tot zover de definitiekwestie. Veel te kort door de bocht, maar als we
hier dieper op in zouden moeten gaan, kunnen we beter een apart boek
over dit onderwerp schrijven.
Wat betekenen sociale media voor politieke sensitiviteit? Ze kunnen de
ambtenaar helpen om meer te weten te komen over de politici waar hij
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mee werkt. Sociale media bieden dan een instrument om de twee
werelden, van de ambtenarij en politiek, te verbinden. Die verbintenis is
juist nodig om politieke sensitiviteit te kunnen ontwikkelen. Sociale
media bieden de bestuurder de mogelijkheid om snel in contact te
komen met verschillende kiezersgroepen.
We benaderen sociale media vanuit drie verschillende perspectieven,
allemaal met een koppeling naar politieke sensitiviteit. We beschouwen
deze perspectieven vanuit de lokale praktijk. De landelijke politiek en
ambtenarij is weer een heel ander verhaal, dat zijn eigen hoofdstuk
behoeft.
Overal waar we het mannelijk voornaamwoord gebruiken, kan de lezer
deze vervangen door het vrouwelijk voornaamwoord.
De ambtenaar
Over hoe sociale media te gebruiken bij tot stand brengen van beleid
hoeven we u niets te vertellen, dat gaan we in ieder geval hier niet doen.
Dat heeft meer met beleidsvorming te maken dan met politieke
sensitiviteit. Waar wij het over willen hebben zijn ambtenaren die
aanlopen tegen vragen die niet worden beantwoord in beleidsstukken
over sociale media. Mag ik in mijn privéblog over mijn werk schrijven?
Mag ik me profileren op sociale media, terwijl men weet dat ik ook
ambtenaar ben? Hier helpen geen gemeenplaatsen die stellen dat je als
ambtenaar ‘vertrouwelijk met informatie om moet gaan’ of ‘integer
moet handelen en communiceren’. Wat is vertrouwelijkheid, wat is
integriteit in relatie tot sociale media?
Maar kun je wel voorbij de gemeenplaatsen? Want hoe vervat je integer
handelen en vertrouwelijkheid in concrete tips en trics? We doen een
poging:







Gebruik sociale media óf vanuit je functie óf persoonlijk en gebruik
hiervoor bij voorkeur verschillende sociale mediakanalen
Post vanuit je persoonlijke account nooit iets gerelateerd aan het
werk en vanuit je professionele account nooit iets persoonlijks
Wees kritisch in wie je volgt en wie jou volgen. Bij persoonlijke
accounts: houd het persoonlijk en bij professionele accounts: bouw
een relevant en interessant netwerk op
Plaats nooit (!) iets waarin je een persoon aanvalt of afvalt
Wees voorzichtig en terughoudend met reageren op posts van
politici
Als je twijfelt of je een post moet plaatsen, omdat het wellicht
gevoelig ligt, NIET DOEN. Verzin maar iets anders om te posten.
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Wij sluiten onze trainingen politieke sensitiviteit altijd af met een
gesprek met de politiek bestuurders van de betreffende gemeente of
provincie. Een inspirerend onderdeel, maar na afloop krijgen we vaak
de vraag van ambtenaren: ‘hoe kan ik mijn bestuurder beter leren
kennen en begrijpen als ik hem niet wekelijks zie? Als ik geen
gelegenheid krijg om met mijn bestuurder te overleggen, hoe weet ik
dan wat hem drijft en bezighoudt?’ Het antwoord luidt: wees
geïnteresseerd. En dat betekent dat je niet alleen alle (lokale) kranten
moet scannen op informatie over jouw bestuurder, diens partij of de
dossiers waar hij zich mee bezig houdt. Maar ook dat je informatie uit
eerste hand verzamelt, namelijk door de bestuurder te volgen via
Facebook, Twitter, enzovoort. Niets menselijks is de bestuurder vreemd:
ze zullen het leuk vinden je toe te voegen aan hun lijst van followers. Of
je dat in ideologische zin ook bent doet niet ter zake.
De politici
Voor politici geldt als belangrijkste stelregel dat je alleen actief moet
worden op sociale media als het je ligt. Dus niet omdat het moet, of
omdat de verkiezingen in aantocht zijn. Natuurlijk is het zo dat je een
grote (en wellicht moeilijk benaderbare) doelgroep kunt bereiken, maar
dat zijn per definitie mensen die lol hebben in het gebruik van sociale
media. Een politicus die tegen heug en meug Twittert, pikken ze er
daarom binnen een seconde uit.
Beschouw je activiteiten op sociale media als een voortdurende
persconferentie. Maar: ga niet onnodig tweeten of posten en laat het
zeker niet door je communicatieadviseur doen. Je identiteit op sociale
media laat zich niet uitbesteden (net zo min als in het ‘echte’ leven).
Bedenk dat een verzonden tweet zich nooit meer laat ont-tweeten.
Eenmaal verzonden blijft verzonden. Een verkeerde tweet verwijderen
wekt slechts de suggestie dat je iets te verbergen hebt en kan als een
rode lap op de stieren van de media werken. Kijk hiervoor ook eens op
politwoops.nl, waar alle deleted tweets van politici zijn te vinden, ook op
gemeenteniveau!
Veel volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn inmiddels wel
doordrongen van het besef dat een online identiteit net zo belangrijk is
als offline. Maar als je het Twitter- of Facebookaccount eenmaal hebt
(misschien als overblijfsel van een verhitte campagnetijd), wat moet je
er dan mee? Hoe word je die gevierde, gevatte en gefollowde
volksvertegenwoordiger 2.0? Volg eerst eens wat politici (lokaal of
landelijk) om de kunst af te kijken: wat vind je zelf interessant om te
lezen? Jarenlang gold Boris van der Ham als het prototype ‘savvy’
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webpoliticus. Hij zette verschillende sociale media in, postte met
herkenbare regelmaat, ging in contact met zijn volgers en had in zijn
posts een goede balans tussen het professionele en persoonlijke in de
politiek.
Als je eenmaal een schare volgers hebt opgebouwd, kun je onderzoeken
welke informatie zij jou kunnen opleveren. Dit kan je werk als politicus
vergemakkelijken en verdiepen. Blijf niet hangen in
eenrichtingsverkeer, want dan mis je waarschijnlijk meer dan de helft.
En als je besluit mee te doen met sociale media: doe het niet sporadisch!
Post regelmatig iets, en hou vol. Alleen dan bouw je een identiteit op en
een band met je followers.
En dan tot slot: in campagnetijd is sociale media slechts een middel.
Staar je er niet blind op. Er is nog geen bewijs dat je via sociale media
mensen naar de stembus krijgt om op jou te stemmen. Al was het maar
omdat je volgers helemaal niet per definitie ook op je gaan stemmen.
Het is bovendien geen popularity contest waarbij geldt: hoe meer
volgers, hoe meer stemmers.
De communicatieadviseur
Over het gebruik van sociale media in je communicatiestrategie hoeven
we je niets te vertellen, hopen we. Daar zijn bovendien al boeken over
volgeschreven. Maar hoe adviseer je politiek bestuurders over het
gebruik van sociale media?
De tips voor de communicatieadviseur:








Bespreek met je bestuurder wat hij vanuit zijn functie schrijft, en
wat vanuit partijpolitieke overwegingen met de wereld wordt
gedeeld. Kan de bestuurder dit scheiden? Wat betekent dit voor de
ondersteuning vanuit communicatie?
Plaats geen tweets of posts namens een bestuurder
Doe hem/haar wel ideeën aan de hand, wees een inspiratiebron, en
zorg dat er regelmatig iets gepost wordt
Stel samen regels op (zoals: stuur altijd een foto of een link mee om
het interessant te houden)
Beperk je eventueel tot een wekelijks of maandelijks
Twitterspreekuur als de bestuurder vreest veel tijd kwijt te zijn aan
sociale media
Organiseer een debat met de raadsleden over gebruik van sociale
media, en hoe individuele communicatie de gemeente of provincie
niet zal schaden of een diffuus beeld zal creëren bij de burgers.
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We hopen je in dit hoofdstuk als ambtenaar, communicatieadviseur,
volksvertegenwoordiger of bestuurder een aantal tips en adviezen mee
te hebben gegeven over sociale media in relatie tot politieke sensitiviteit.
Tips waarmee je direct aan de slag kan, óf niet. Want ook hier is de les
die voor zoveel dingen in het leven geldt van kracht: bij twijfel, niet
oversteken!
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Simons Van de Wiel Politieke Sensitiviteit
Politiek-bestuurlijke sensitiviteit helpt ambtenaren beter te opereren in
hun werk voor het politiek bestuur. Maar hoe ontwikkel je politieke
sensitiviteit? Hoe zet je het om in een trainingsprogramma? Of hoe
selecteer je er op bij nieuwe (top)ambtenaren? Voor al uw vragen over
politiek-bestuurlijke sensitiviteit kunt u bij Simons Van de Wiel
Politieke Sensitiviteit terecht.
Facebook: simonsvandewielversterking
Website: www.simonsvandewiel.nl
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