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Web 2.0:geen flauwekul voor de toekomstige gemeenten 
DOOR RONALD BATENBURG, BARBERA VAN DEN BERG, CHRISTIAAN HOLLAND, MARIJN PLOMP EN 

ROBBIN TE VELDE - DIALOGIC INNOVATIE & INTERACTIE 

Buzzwords beschrijven ontwikkelingen die al een tijdje te herkennen zijn, maar door een 
pakkende term plots een golf van belangstelling krijgen. De term Web 2.0 is hiervan een goed 
voorbeeld. Wie regelmatig gebruikmaakt van verschillende internetsites, kent het fenomeen dat 
je wordt uitgenodigd te reageren op een artikel, een product of je mening te geven over een 
bepaald onderwerp. Vaak zitten hier bestaande organisaties achter die op een innovatieve en/of 
efficiënte manier gebruik willen maken van de gigantische aantallen gebruikers van het 
internet. Maar omgekeerd ontstaan er ook talloze nieuwe organisaties en initiatieven op het 
internet, omdat gebruikers daar zelf websites voor interactie en samenwerking oprichten. Web 
2.0 geeft een verzamelnaam aan het fenomeen dat de standaard internetgebruiker niet alleen 
informatie zoekt en leest, maar het internet ook steeds vaker zelf beschrijft en voor allerlei 
doeleinden mobiliseert. 

WAAROM GEMEENTEN REKENING MOETEN HOUDEN MET WEB 2.0: DE VERANDERENDE BURGER 
De meeste burgers en bedrijven zijn internetgebruikers. Wanneer hun informatiebehoefte, kennis, houding 

en gedrag (kortom, hun hele profiel) door ontwikkelingen zoals Web 2.0 veranderen, dan veranderen 
allereerst de vragen die op de gemeentelijke organisatie afkomen. Naarmate meer informatie voor burgers 
en bedrijven op de gemeentelijke website staan, zullen de vragen die na lezing hiervan overblijven 
waarschijnlijk van meer complexe aard zijn. Dat kan dan vervolgens door de front office worden 
opgevangen, maar ook zal steeds meer behoefte ontstaan aan het online stellen van vragen. Hiertoe zijn 
‘intelligente’ of chat-gebaseerde webtoepassingen nodig die gebruikers helpen in het aanvragen van de 
juiste (deel)informatie, het doorverwijzen van formulieren, het doorlopen van procedures, et cetera. Als 
voorbeeld kan dienen een website waarop een burger zijn/haar dakkapel volledig binnen de (voor hem/haar) 
toegestane richtlijnen kan ontwerpen, in zeer korte tijd een vergunning voor dit ontwerp ontvangt en dit 
ontwerp bovendien direct kan gebruiken voor communicatie met de betreffende aannemer. 

Ten tweede laat Web 2.0 zien dat de positie van burgers en bedrijven als stakeholder verandert. Deze 
organiseren zich in toenemende mate via het internet om gemeentelijke aangelegenheden te bediscussiëren 
en/of aan de orde te stellen. Bovendien zijn zij door de (digitale) publicatie van steeds meer 
beleidsinformatie (bijvoorbeeld raadsinformatie) steeds beter geïnformeerd. 

Gemeenten kunnen deze nieuwe media-uitingen negeren, maar ook gebruikmaken van deze nieuwe 
digitale voelsprieten in de lokale samenleving. 

Naast de ‘beroepsklager’ biedt het zicht op wat burgers kennelijk beweegt, waarbij bezoekaantallen en 
reacties ook nog eens aardige kwantitatieve indicatoren bieden voor hoe serieus en breed deze digitale 
volksinitiatieven zijn. Als voorbeeld kan de portal www.buurtlink.nl dienen, maar ook een website die 
speciaal is opgericht om de problemen rondom de koopgoot in Rotterdam aan de orde te stellen. 

WAAROM GEMEENTEN REKENING MET MOETEN HOUDEN WEB 2.0: DE VERANDERENDE AMBTENAAR 
Daarnaast zijn ook de meeste gemeenteambtenaren internetgebruikers. 
Ook hun houding, kennis, competentie en vaardigheden (kortom, hun hele profiel) veranderen door 

ontwikkelingen als Web 2.0. Zo zien we al raadsleden, wethouders en burgemeesters steeds vaker het 
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internet als aanvullend medium gebruiken. Dat heeft positieve aspecten in termen van openheid, maar kan 
ook andere kanten hebben wanneer media en burgers dit eenzijdig aangrijpen om hun onvrede te uiten en de 
kloof tussen burger en (lokale) politiek te vergroten. 

Wellicht belangrijker is dat met name de nieuw instromende gemeenteambtenaren meer dan gemiddeld 
‘webwijs’ zijn. Zij zullen van binnenuit de gemeentelijke organisatie de behoefte hebben om via 
webapplicaties intern en extern te communiceren, ideeën uit te wisselen en samen te werken. 

Daarbij zullen nieuwe medewerkers meer geneigd zijn om over afdelingen en hiërarchieën heen te 
communiceren. 

Bovendien zullen zij meer dan gemiddeld de houding hebben dat de gemeente op een wijze met de 
buitenwereld dient te communiceren die aansluit bij de Web 2.0-gerichte toepassingen zoals hierboven 
beschreven. Het (gemeentelijke) intranet kan hiervoor (wat betreft de interne organisatie) het geschikte 
platform bieden, maar de readiness van gemeenten laat in dit opzicht nog te wensen over. Er is nog weinig 
casusmateriaal hierover beschikbaar, maar wel is uit studies in het buitenland bekend dat jonge werknemers 
binnen gemeenten beperkingen ervaren in digitale kennisuitwisseling en het vormen communities. Dit 
hoeven geen sociale netwerken te zijn á la LinkedIn of Facebook, maar wel informatieve en interactieve 
intranetsites. 

Uit tal van studies op het terrein van kennismanagement blijkt evenwel dat kennisuitwisseling binnen 
organisaties een complexe aangelegenheid is. Ook al is er een (intern) systeem beschikbaar om kennis te 
publiceren, te delen en uit te wisselen, dan nog hangt het primair van de collectieve bereidheid van 
medewerkers af of ‘op Web 2.0- gebaseerd kennismanagement’ echt van de grond komt. 

WEB 2.0 = DE GEMEENTEAMBTENAAR 2.0? 
Over de tendens en inhoud van het bovenstaande is reeds veel geschreven in het boek en op de portal 

‘Ambtenaar 2.0. 
Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0’ (www.ambtenaar20.nl), opgesteld door 

Davied van Berlo. Daarin wordt het nieuwe werken van ambtenaren verder uiteengezet in termen van 
flexibiliteit, kennis delen (intern en extern), samenwerken (intern en extern) en community- 
vorming/netwerken. Het is aan te bevelen deze inzichten nog specifieker te vertalen naar de praktijk van 
gemeenten en gemeenteambtenaren. 

Daarnaast zijn, geheel indachtig het principe van Web 2.0, de volgende interactieve en participatieve 
websites voor de ‘gemeenteambtenaar 2.0’ aan te bevelen:  

• www.ambtenaarvandetoekomst.nl 
• www.eparticipatie.nl 
• www.egovcommunity.org 
• www.guus.net 
• http://jannonline.ning.com 
• http://overheid20.ning.com 
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