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IK VIND DAT MIJN BURGEMEESTER BEREIK-
BAAR EN ACTIEF MOET ZIJN OP TWITTER

„Voor mij hoeft niet
iedere burgemees-
ter in Nederland
anno 2014 over een
Twitter-account te
beschikken. Juist
niet. Twitter is een
prima medium voor
wie het wil en kan
gebruiken, maar
ook echt alleen
dan.”

Erik de Ridder

„Door het Twitter-
account van mijn
burgemeester heb
ik inzicht gekregen
in zijn werkzaamhe-
den. Hierdoor voel
ik me meer
betrokken bij mijn
stad. Ook bedrijven,
sportverenigingen
en vrijwilligers-
werk worden via
Twitter onder de
aandacht gebracht.
Dus burgemeester:
ga zo door!”

G. de Louw

„Twitter kan goed
inzicht geven in de
werkzaamheden
van de burgervader.
Je kunt zakelijk
twitteren, maar ook
inzicht bieden in
interesses. Zo kan
een burgervader
ook een mensen-
mens worden.
Lijkt me allemaal
niks mis mee,
eerder heel
kansrijk.”

Peter

Moet een burgemeester anno 2014 actief
zijn op Twitter? Via de website van het
Brabants Dagblad vroegen wij om uw
mening. Ruim 560 mensen stemden op
de twee stellingen en meer dan dertig
reacties kwamen binnen.
Een grote meerderheid vindt dat een
burgemeester niet bereikbaar en actief
hoeft te zijn op Twitter. Over het zake-
lijk of privé twitteren verschillen de
meningen enorm.

Het Brabants Dagblad maakte een selectie
van de reacties, die zijn te lezen op deze
pagina. Meer reacties kunt u terugvinden
op onze website.

door Renso van Nuland en Ellen Langenhuijsen

W
e schrijven dins-
dagavond. Ter-
wijl de Schijn-
delse burge-
meester Jetty
Eugster op Twit-
ter laat weten te

genieten van een feestelijke familieaangele-
genheid, bereidt collega Jan Hamming van
Heusden zich op hetzelfde online medium
voor op zijn voorzitterschap van de Lande-
lijke Organisatie Sociaal Raadslieden. Via
Twitter geven zij hun inwoners een kijkje
in hun dagelijkse bezigheden. Zij worden
gadegeslagen door honderden (Eugster) en
duizenden (Hamming) volgers.
Maar dat niet elke burgemeester zich ver-
bonden voelt met het socialemediaplat-
form, blijkt wel als het Brabants Dagblad
de beroepsgroep in de Bossche regio onder
de loep neemt. In de veertien gemeenten
twittert de ene helft wel, de andere helft
niet. Burgemeester Ton Rombouts van
Den Bosch vindt Twitter maar ‘een babbel-
box’. Zijn ambtgenoot Albert van den
Bosch van Zaltbommel noemt het zelfs
een schijnwereld, want ‘de echte geheimen
lees je er niet’. Mark Buijs van Boxtel prefe-
reert een persoonlijk gesprek boven de
‘140 tekens’ van Twitter. Genoeg tegenstan-
ders dus.
Ondanks deze kritische noten neemt het
aantal twitterende burgemeesters in Neder-
land nog altijd toe. Meer dan de helft
maakt nu gebruik van Twitter, in 2012 was
dit nog ruim een derde. Uit bevindingen
van Jaap van Zessen van onderzoeksbureau
Buzzcapture blijkt bovendien dat er een
behoorlijk verschil zit in het twittergedrag

van burgemeesters. Van Zessen: „Je hebt
burgemeesters die alleen een boodschap
verkondigen, maar er zijn er ook die de
interactie met het volk aangaan.”
Jan Hamming van Heusden is overduide-
lijk de actiefste twitterburgemeester in de
Bossche regio. En juist interactie is de
reden van zijn aanwezigheid op Twitter.
Sterker, hij zweert bij het socialemediaplat-
form. „Ik kan door Twitter mijn werk zelfs
beter uitvoeren”, zegt hij stellig. De Vlij-
mense ondernemer Patrick Spijkers kan dit
beamen. Hij is een van de burgers in de ge-
meente Heusden met wie Hamming regel-
matig contact heeft. „Er woedde een fikse
brand in Vlijmen. Mij viel op dat Heusden
haar burgers op Twitter niet tijdig infor-
meerde. Hierop stuurde ik een aantal twee-
ts, aangezien ik graag op de hoogte wilde
zijn. Hierna werd de gemeente een stuk
scherper op Twitter”, aldus Spijkers.
Hamming nodigt regelmatig burgers of des-
kundigen uit die op zijn tweets reageren.
„Laatst nog kreeg ik een tip van een politie-
man die in België had gewerkt. Daar is het
gebruikelijk dat nieuwe wijkagenten ken-
nismaken met bewoners. In Heusden wer-

ken we inmiddels ook op deze manier”,
stelt Hamming. Dat collega Rombouts
Twitter afdoet als babbelbox, daar kan
Hamming ‘niet zoveel mee’. „Voor mij
werkt het. Ik vind het een onmisbaar com-
municatiemiddel voor een burgemeester;
voor mij is het zelfs onderdeel van mijn
dagelijkse werk.” Hij zet Twitter louter
zakelijk in. „Ik vind dat een burgemeester
privé en zakelijk moet scheiden.”
Iets waar Ruud van Bennekom, directeur
van het Nederlands Genootschap van Bur-
gemeesters, en onderzoeker Van Zessen
het mee eens zijn. Twitteren op persoonlij-
ke titel, dat raden ze af.
Toch zijn er burgemeesters die balanceren
op de rand van die scheidslijn, zoals Jetty
Eugster van Schijndel. Tijdens het afgelo-
pen WK voetbal ging ze op Twitter vrolijk
mee in de Oranje-euforie. En zelfs een foto
aan de rand van de oceaan tijdens haar
vakantie, deelde ze met haar volgers. „Ik
ben als burgemeester toch geen robot.
Ook wij zijn mensen. Waarom zou ik niet
mogen twitteren over privé-aangelegenhe-
den waar ik trots op ben of blij van word?”
Toch krijgt de Schijndelse waakvrouwe
weleens commentaar op haar digitale uit-
latingen. „Dat het té privé is wat ik tweet,
hoor ik dan. En ergens kan ik me dat ook
wel voorstellen. Toch ben ik niet van
plan om mijn stijl aan te passen in de
toekomst.”
Voor Albert van den Bosch van Zaltbom-
mel is het helder: voor hem geen eigen
account. Hij noemt dat een ‘heel bewuste
keuze’. In tegenstelling tot Hamming ziet
hij de noodzaak van een eigen account niet
in. „In crisissituaties communiceer ik via
het gemeentelijke account.” Maar verder
stuit de ‘onfatsoenlijkheid’ hem tegen de

„Twitter is niet
meer vreemd, het is
een extra communi-
catiemiddel. Heb je
er geen boodschap
aan, volg de burge-
meester dan niet.
Een burgemeester
is een ambtenaar
die een meer
publieke functie
heeft en daarnaast
ook gewoon inwo-
ner van het dorp is.
Dus twitteren? Ja
natuurlijk.”

Evert

„Het lijkt of Twitter
burgemeesters over
de streep heeft
getrokken om te
communiceren.
Merkwaardig. Het
middel is dus
belangrijker dan het
doel. Dit is dan ook
de reden waarom ik
niet twitter met de
dames en heren
burgemeesters.
Daar komt nog bij
dat het een saaie
beroepsgroep is.”

Bob Hermans

„Niet iedereen be-
schikt over een ac-
count. We hebben
ook niet allemaal de
behoefte om in de
avond nog achter de
computer te zitten
of op onze telefoon
te kijken om dingen
te checken. Infor-
meer burgers liever
via regionale media.
Wie behoefte heeft
aan info, kan het op
die manier dan tot
zich nemen.”

Arie van Empel

Twitter is een onmisbaar
communicatiemiddel
voor een burgemeester,
voor mij is het onderdeel
van mijn dagelijkse werk
Jan Hamming, burgemeester Heusden

BURGEMEESTERS OP TWITTER

De ene burgemeester
vindt Twitter een
babbelbox, de ander
kan niet zonder. Het
digitale gezicht
achter burgervaders.

“

Wat u er
van vindt

EEN BURGEMEESTER MOET ALLEEN
ZAKELIJK TWITTEREN

Uw burgemeester in
honderdveertig tekens

Mee eens  26%
Niet mee eens  74%
315 stemmen

Mee eens  53%
Niet mee eens  47%
251 stemmen
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borst. Sommige twitteraars, zoals raads-
leden, gebruiken het medium tijdens debat-
ten. „Ik vind het niet netjes als tijdens een
debat meningen en argumenten op Twitter
verschijnen.” Van den Bosch geeft de voor-
keur aan de buitenlucht. „Ik wil mensen
ontmoeten, ze recht in de ogen aan kun-
nen kijken. Op Twitter is dat niet moge-
lijk.” Van den Bosch neemt zichzelf ook in
bescherming, geeft hij aan. Flaters zoals
burgemeester Jan-Frans Mulder uit het
Zeeuwse Hulst, daar moet hij niet aan den-
ken. Mulder raakte in opspraak nadat hij
grappig probeerde te doen in een tweet
over een aantal overvallen op Chinese
‘lestaulants’. Een nederig excuus volgde.
„Als ik zou twitteren, zou ik regelmatig
tot tien moeten tellen. Ik wil wel mezelf
kunnen zijn, ook op Twitter. En daar
liggen alle opmerkingen toch onder een
vergrootglas.”
Duidelijk is dat de burgemeesters in de
regio Den Bosch verschillend over het
socialemediaplatform denken. Eugster:
„Jan Hamming vult het anders in dan ik.
Hij heeft een goede manier gevonden om
in contact te komen met zijn volgers en ze
eventueel uit te nodigen voor een gesprek.
Ik ben op Twitter een echte zender, de
interactie ga ik liever onder vier ogen aan.”
De digitale inhoud blijkt divers.
Volgens het Nederlandse Genootschap
van Burgemeesters moet op lokaal niveau
gekeken worden naar de invulling. Harde
richtlijnen, daar is het genootschap geen
voorstander van. Voorzitter Van Benne-
kom: „Een twitterende burgemeester is
zichtbaar voor een breed publiek. Maar
hij moet niet vergeten dat het is als het
hebben van een tuin: begin er alleen aan
als je het goed bijhoudt.”

Op de website van het Brabants
Dagblad meer over twitterende
burgemeesters:
■ Een aanklikbare kaart van
Nederland met een overzicht
van (actieve) twitterende
burgemeesters
■ Een lijst met twitterende
burgemeesters uit de regio
Den Bosch
■ Meer over onderzoeksbureau
Buzzcapture en hun onderzoek
naar het twittergedrag van
burgemeesters
■ Een overzicht van de situatie
in Nederland in 2012 en 2014
■ Meer reacties van lezers

bd.nl/regiodenbosch

Burgemeesters
op Twitter: een
online overzicht


