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Voorwoord 
Uitnodiging

Een nieuw trendrapport. Zijn de trends van vier jaar geleden dan achterhaald? Zeker niet. Veel trends 
zetten door. Tegelijk is er meer dynamiek in de samenleving dan ooit tevoren, mede aangezwengeld 
door de grote technologische ontwikkelingen. 

Bij al die dynamiek past een andere werkwijze van de overheid: een faciliterende. Dat blijkt nog 
onwennig. We leggen de bal bij mensen neer, maar schieten nog geregeld in de kramp om ‘erover te 
willen gaan’. En als we loslaten dat we erover gaan, betekent dat nog niet dat we ons hoeven te 
verschuilen als overheid. Uit dit trendrapport spreekt een duidelijke behoefte aan identiteit en 
connectie. Ik zie het als een opdracht aan de overheid om herkenbaar en samenbindend te zijn, dus 
ook in haar communicatie. 

Duidelijk is ook dat mensen best meer zelf wíllen doen, maar dat ze daarbij behoefte hebben aan 
autoriteit. Niet de autoriteit die stelt hoe het moet, maar de autoriteit waar je je op kunt beroepen, 
en die informatie levert waar je op kunt vertrouwen. Mensen willen ervan uit kunnen gaan dat de 
informatievoorziening relevant en betrouwbaar is.

Een mooi voorbeeld daarvan uit eigen stal vind ik Rijksoverheid.nl waarin life events een steeds 
belangrijker plaats krijgen. De site bundelt de informatie meer rond relevante momenten in 
iemands leven, zoals een verhuizing of scheiding. We legden voorheen ook wel alles in onze etalage, 
maar deden dat aanbodgedreven, gedacht vanuit onze beleidsterreinen. Mensen moesten alle 
winkels één voor één aflopen op zoek naar wat voor hen relevant was. Nu gaan we er meer mee naar 
de markt waar mensen toch al rondlopen, en richten we ons op hun vragen. 

Ik zie dit rapport als een uitnodiging om dit perspectief van burgers nog meer aan te houden in alle 
communicatie. En ik hoop dat u als lezer deze uitnodiging aanneemt. 

Erik den Hoedt
Directeur Dienst Publiek en Communicatie
Ministerie van Algemene Zaken



4 Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie



Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie 5

Inhoudsopgave 

Inleiding 6

Trends in beeld 8

Samenvattend: zes thema’s 10

Coping - Vertrouwen zoeken, omgaan met onzekerheid  12

Trend 1. Vertrouwen in instituties neemt af, mensen zoeken vertrouwen bij elkaar 12

Trend 2. Onzekerheid neemt toe & nieuwe manieren van coping 16

DIY-maatschappij - Meer initiatieven van burgers en bedrijven 21

Trend 3. Doe-het-zelfeconomie & crowdfunding 21

Trend 4. Deeleconomie: van bezit naar gebruik 23

Trend 5. Sociaal ondernemerschap en zingeving 25

Samenleven - Van segmenten naar mensen 28

Trend 6. Er zijn meer verschillen 28

Trend 7. Scheidslijnen en gevoelens van uitsluiting 31

Trend 8. Maatschappelijk onbehagen neemt toe 34

Techdriven - Van mens naar machine, van fysiek naar virtueel 36

Trend 9. Hyperpersonalisatie & the rise of bots  36

Trend 10. Blockchainrevolutie 39

Trend 11. AR, VR en MR – beleef de nieuwe ‘echte’ wereld  41

Meer dan privacy - Zeggenschap over je gegevens, je leven 43

Trend 12. Discussie over dataeigenaarschap en macht: nieuwe mensenrechten 43

Trend 13. Toenemend bewustzijn privacyrisico’s 46

24/7 online - Continu content maken en volgen 49

Trend 14. Hyperconnected & bewust offline 49

Trend 15. Filterbubbels & doorprikken ervan 52

Trend 16. Fake news & factchecking 53

Trend 17. Journalistiek verandert mee; ook meer ‘on demand’  55

Verantwoording 59

Aanpak 59

Trendteam 60

Interviews 60

Literatuur 61



6 Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie

Inleiding

Welke trends zijn relevant voor overheidscommunicatie? Dienst Publiek en Communicatie 
verzamelde uit talloze bronnen ontwikkelingen in de samenleving, bij de overheid en in het 
communicatievak. Het rapport is de opvolger van ‘Deel je rijk’ uit 2013. Het bevat in vergelijking 
tot de vorige keer meer voorbeelden en mogelijke implicaties voor de communicatie bij de 
(Rijks)overheid. Ook zijn veel meer communicatieprofessionals betrokken bij de inventarisatie 
en duiding van signalen.

Waarom deze trendanalyse?

In 2013 kwam het rapport ‘Deel je rijk – Relevante trends voor overheidscommunicatie’ uit. Het 
rapport vormde (mede) de basis voor drie meerjarenambities die vanaf 2014 in het jaarplan staan van 
de Voorlichtingsraad (VoRa). Daarnaast is het rapport door vele communicatieprofessionals bij de 
overheid gebruikt als input voor hun communicatieplannen en -acties. Sommige van de toen 
beschreven trends zijn nog steeds actueel, andere hebben zich verder ontwikkeld. Daarnaast zijn er 
in de afgelopen vier jaar ook veel nieuwe ontwikkelingen bijgekomen. Reden genoeg om op zoek te 
gaan naar actuele trends. Met in ons achterhoofd de vraag: welke ontwikkelingen kunnen de 
komende jaren gevolgen hebben voor de communicatie van de (Rijks)overheid?

Een trend hebben we gedefinieerd als een ontwikkeling (of verandering) in waarden en behoeften 
die we op verschillende manieren zien in (bepaalde groepen in) de maatschappij. Het doel van een 
trendanalyse is altijd om in het heden op zoek te gaan naar signalen van verandering om de toe-
komst te verkennen en voor te stellen (niet te voorspellen!). Via literatuuronderzoek, veldonderzoek, 
expertinterviews en een community zijn we op zoek gegaan naar de signalen. Deze zijn geclusterd 
en geduid samen met experts en vervolgens weer getoetst. (Zie verder pagina 59, Verantwoording)

Wat heeft het opgeleverd?

• 17 trends: deze uitgave is een overzicht van 17 trends onderverdeeld in 6 thema’s die we op basis 
van het materiaal hebben aangetroffen. De trends staan niet op zichzelf; daar waar mogelijk 
hebben we de onderlinge verbanden aangegeven. Het zijn omschrijvingen van ontwikkelingen; 
sommige zijn nog in een beginstadium (zoals de blockchain), andere zijn al wat verder (zoals de 
deeleconomie). In alle gevallen geldt: een trend raakt niet alles en iedereen en roept ook tegen-
krachten op. Keerzijden en tegenbewegingen hebben we waar mogelijk ook genoemd.

• Implicaties voor overheidscommunicatie: we hebben een voorzet gegeven van de impact die  
de trends kunnen hebben op de overheidscommunicatie in de toekomst, en van de mogelijke 
betekenis voor communicatieprofessionals. De beschreven implicaties hebben als doel de 
discussie te bevorderen. Ze zijn uiteraard geen vaststaand communicatiebeleid. 

• Praktijkvoorbeelden: ook hebben we voorbeelden toegevoegd van hoe de trends zich mani-
festeren en hoe organisaties met de trends omgaan. 
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Wat staat er niet in de trendanalyse?

• Vergelijking met de trends uit 2013: we zijn niet uitgegaan van de trends van vier jaar geleden, 
maar zijn opnieuw gaan inventariseren. Een aantal trends hebben zich doorontwikkeld, die zijn 
weer vermeld in dit rapport, naast een aantal nieuwe trends. 

• Vanzelfsprekendheden: we hebben geen ontwikkelingen opgenomen die inmiddels vrijwel 
overal gangbare praktijk zijn geworden of waarvan we veronderstellen dat dit algemeen bekend is. 

• Strikt commerciële ontwikkelingen: trends die alleen voor commerciële communicatieprofes-
sionals relevant zijn, ontbreken in deze trendanalyse. Wel hebben we bekeken of dat wat voor 
klanten geldt, ook op burgers van toepassing is.

• Internationale trends: we hebben ons gericht op de Nederlandse situatie. 
• Verre toekomst: we hebben in het heden gezocht naar signalen van verandering, we kijken dus 

niet 5 of 10 jaar in de toekomst vooruit. De trends kunnen gezien worden als vertrekpunt voor 
vervolgstappen of toekomstverkenningen om te kunnen anticiperen op de trends. 

Wat kan jij met deze trends?

• Op de hoogte blijven: dit rapport bevat de omschrijving van de trends, met voorbeelden en 
mogelijke implicaties voor de communicatie van de (Rijks)overheid. Deze trends staan ook op 
www.communicatierijk.nl/trends, met meer en soms andere of actuelere voorbeelden en tips. 

• Discussiëren en aanvullen: op ons.communicatierijk.nl kun je met elkaar verder discussiëren en 
ervaringen delen over deze en wellicht nog nieuwe trends. Wil je zelf meehelpen met het signale-
ren van trends? Volg dan de groep ‘Trends voor overheidscommunicatie’ (alleen toegankelijk voor 
rijksambtenaren). 

• Delen met collega’s: op www.communicatierijk.nl/trends vind je een visual en een sheetdeck. 
Deze zijn te gebruiken om een presentatie te houden over de trends, bijvoorbeeld om mensen te 
inspireren en/of als aftrap van een trendsessie.

• Vertalen naar je praktijk: op www.communicatierijk.nl/trends vind je ook de werkvorm ‘Aan de 
slag met trends’. Dit is een set materialen waarmee je een trendsessie kunt organiseren over de 
betekenis van deze trends voor jouw praktijk. Download de materialen, of neem contact met DPC 
over het opzetten van een trendsessie. 
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Samenvattend: zes thema’s

Coping – vertrouwen zoeken, omgaan met onzekerheid

Waarop kun je bouwen? Het vertrouwen in instituties 
neemt af. Mensen zoeken het vertrouwen daarom meer 
bij elkaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer beoordelings-
systemen: ratings en reviews van producten en diensten, 
al is de vraag of die allemaal echt zijn. De bestaansonze-
kerheid neemt toe: mensen hebben minder vaak een 
(vaste) baan, robotisering en digitalisering nemen steeds 
meer banen over, en bovendien moeten ze werk en 
zorgtaken vaker combineren. Het vergt van mensen dat 
ze bijblijven en flexibel zijn. Jongeren nemen de onzeker-
heid meer zoals die is en zoeken hun eigen weg.

DIY-maatschappij – meer initiatieven van burgers en bedrijven

DIY – do it yourself. Burgers en bedrijven ontplooien 
steeds meer eigen initiatief in de doe-het-zelfeconomie. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele crowdfundingsacties.  
Er worden deelplatforms opgericht die soms publieke 
waarden onder druk zetten. Deze initiatieven ontstaan 
vanuit verschillende behoeftes, zoals sociaal onderne-
merschap en zingeving. Veel mensen willen iets goeds 
doen voor de maatschappij. Aan de andere kant wordt 
deze ontwikkeling afgedwongen, doordat de overheid 
taken afstoot. Mensen kunnen veel zelf, maar de grenzen 
aan de zelfredzaamheid worden zichtbaar.

Samenleven – van segmenten naar mensen

De verschillen in leefstijlen nemen toe en daardoor zijn 
mensen minder gemakkelijk in groepen op te delen. Denk 
aan ‘de ouderen’ die steeds minder homogeen zijn. Mensen 
verschillen op heel veel kenmerken, zoals opleidingsniveau, 
inkomen of religie. Soms kunnen verschillen problematisch 
worden, bijvoorbeeld wanneer er ongelijkheid optreedt. 
Dan worden het scheidslijnen. Dit wordt versterkt als media 
de scheidslijnen expliciet benoemen en werkt gevoelens 
van uitsluiting en onbehagen in de hand. Het maatschap-
pelijk onbehagen neemt licht toe. Mensen maken zich 
zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven en 
ervaren een gevoel van onmacht.
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Techdriven – van mens naar machine, van fysiek naar virtueel

Nieuwe technologieën, zoals bots, de blockchain en 
augmented reality, hebben steeds meer impact op de 
manier waarop we met elkaar samenleven en 
communiceren. De omvang daarvan is nog lang niet 
zichtbaar omdat er veel achter de schermen gebeurt. 
Bovendien versterkt de ene ontwikkeling de andere. Er is 
een verschuiving gaande van mens naar machine en van 
de fysieke wereld naar de virtuele wereld. Deze nieuwe 
technologie maakt ons kwetsbaarder voor cyberdreigingen.

Meer dan privacy – zeggen schap over je gegevens, je leven

Het gebruik van persoonsgegevens raakt de privacy van 
mensen. De voordelen van datatoepassingen staan nog 
vaak op de voorgrond, maar de aandacht voor de 
schaduwzijden groeit. Het debat gaat daardoor steeds 
meer over fundamentele kwesties: macht, marktordening 
en autonomie. Wie is eigenaar van de data? Zijn er 
nieuwe mensenrechten nodig? Het bewustzijn over de 
privacyrisico’s neemt toe. Meer mensen hebben behoefte 
aan controle en zeggenschap over hun gegevens. 
Bedrijven spelen daarop in, mede ingegeven door de 
nieuwe privacywetgeving van mei 2018.

24/7 online – continu content maken en volgen

Iedereen is hyperconnected. Mensen posten en liken 
voortdurend op platforms als Facebook en Instagram. 
Slimme algoritmen bepalen op grond van het gedrag op 
sociale media wie wat voorgeschoteld krijgt. Daardoor 
ontstaan filterbubbels: je ziet vooral (nieuws)updates van 
gelijkgestemden. Nepnieuws krijgt meer kans. Nieuws-
platforms zijn nog steeds belangrijk, maar veranderen 
door de online interactie met het publiek. Er zijn al wel 
tegenbewegingen: mensen zijn vaker bewust offline, 
bubbels worden doorgeprikt en feiten worden gecheckt. 
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Coping 
Vertrouwen zoeken, omgaan met 
onzekerheid 

Waarop kun je bouwen? Het vertrouwen in instituties neemt af. Mensen zoeken het vertrouwen 
daarom meer bij elkaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer beoordelingssystemen: ratings en 
reviews van producten en diensten, al is de vraag of die allemaal echt zijn. De bestaansonzeker-
heid neemt toe: mensen hebben minder vaak een (vaste) baan, robotisering en digitalisering 
nemen steeds meer banen over, en bovendien moeten ze werk en zorgtaken vaker combineren. 
Het vergt van mensen dat ze bijblijven en flexibel zijn. Jongeren nemen de onzekerheid meer 
zoals die is en zoeken hun eigen weg. 

Trend 1. Vertrouwen in instituties neemt af, mensen zoeken vertrouwen bij elkaar

Het vertrouwen in veel instituties vertoont sinds 2008 een licht neergaande trend (COB1). Denk aan 
kranten, televisie, vakbonden en grote ondernemingen. Het vertrouwen in de Tweede Kamer en de 
regering ligt al tijden lager, maar stijgt wel weer iets sinds begin 2016 (COB3). Mensen voelen zich 
doorgaans weinig vertegenwoordigd door de Tweede Kamer en de regering (BZK). Bovendien heeft 
de helft het gevoel dat politici niet veel geven om wat zij denken (COB1). De Rijksoverheid wordt 
beter gewaardeerd dan de landelijke politiek, vooral omdat ze volgens burgers haar afspraken beter 
nakomt en daarmee een betrouwbaarder imago heeft (Kantar). 

Het vertrouwen tussen burgers onderling is al heel lang hoog in Nederland: saamhorigheid, 
burenhulp, de tolerantie en vrijwilligerswerk zijn positieve punten van samenleven. Tegelijkertijd 
wordt samenleven ook vaak genoemd als maatschappelijk probleem: intolerantie en onverdraag-
zaamheid, verharding en verruwing, gebrek aan respect, individualisme en discriminatie zijn zaken 
waar mensen zich zorgen over maken (COB2, COB3).
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Onder jongvolwassenen (18-35 jaar) daalt het vertrouwen in kranten en televisie sterk (COB2). Peter 
Burger, docent en mediaonderzoeker aan de Universiteit Leiden, vermoedt dat de aandacht voor 
nepnieuws op dit moment een gevaar vormt voor het algemene vertrouwen in nieuws. “Natuurlijk is 
het goed dat mensen kritisch kijken naar informatie in de media en van de overheid. Maar ‘every-
thing is fake’ kan het dominante gevoel worden” (Academie1). (Zie trend 16. Fake news & factchecking) 

Met dit lage vertrouwen in de instituties moet de overheid dus omgaan. Het vertrouwen moet 
worden verdiend door goede resultaten te boeken als overheid, maar ook door actieve transparantie: 
openheid geven en verantwoording afleggen over haar handelen (SG’s).

Voorbeeld

Transparantere overheid: burgers betrekken
Nijmegen heeft sensoren ingezet waarmee bewoners zelf de luchtkwaliteit konden meten na de 
bouw van een nieuwe brug over de Waal. Omdat omwonenden zelf metingen verrichtten en feiten 
verzamelden, verliep hun contact met de gemeente soepeler. De overheid werd transparanter en de 
positie van burger en overheid gelijkwaardiger (Binnenlands Bestuur).

Implicaties overheidscommunicatie

Vertrouwen verdienen, betrouwbaarheid bewijzen: 
maak het merkbaar
Vertrouwen heb je niet, maar moet je verdienen. Er gaan steeds meer geluiden op, bijvoorbeeld van 
de Algemene Rekenkamer, dat de overheid zich om deze reden meer continu moet verantwoorden 
in plaats van eens in de zoveel tijd. Ook gaat het om verantwoording afleggen over het proces: niet 
alleen over de resultaten, maar ook over hoe de overheid tot die resultaten is gekomen (Algemene 
Rekenkamer). Maak de geïnteresseerde burger deelgenoot van het proces. Het is nodig om te laten 
zien wat er ‘aan de achterkant’ gebeurt, hoe ‘Den Haag’ tot een besluit komt. Dit betekent: 
communiceren over de afwegingen bij de keuzes die de overheid maakt. 

“De overheid zou er goed aan doen haar dilemma’s te laten zien. Veel onderwerpen zijn belangrijk, maar je kan je geld 
maar één keer uitgeven.” – Patrick van der Duin, Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Volgens filosofe Onora O’Neill kunnen we het beter hebben over betrouwbaarheid dan over 
vertrouwen. Hoe kunnen we mensen juiste, nuttige, eenvoudige aanwijzingen en bewijzen geven 
dat je betrouwbaar bent (O’Neill)? Het PIM-trendrapport beschrijft drie strategieën om betrouw-
baarheid te vergroten: authenticiteit, radicale transparantie en betekenisvolle acties (PIM). Voor de 
communicatie betekent dit: eerlijk, authentiek en continu communiceren over wat je doet. Geen 
ronkende boodschappen, maar voortgang laten zien, het ‘merkbaar’ maken. Kernboodschappen 
volgens een kritiek-repliekformat kunnen averechts werken. Ze komen vaak bedacht over en 
daardoor minder oprecht. 
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Mensen zoeken ondertussen meer vertrouwen bij elkaar, onder meer door onderling ervaringen uit 
te wisselen. Gesprekken zijn, naast media, al langer een belangrijke bron voor mensen om zich te 
informeren over politiek en overheidsbeleid (MOM). Consumenten baseren zich verder steeds meer 
op online ratings en reviews over producten, diensten en organisaties. Beoordelingen van gelijk-
gestemden (peers) scheppen vertrouwen en maken transacties mogelijk tussen onbekenden. Denk 
aan het succes van Airbnb. En bijvoorbeeld vergelijkingssite Independer die mensen helpt kiezen 
voor een hypotheek, een auto of een energieleverancier. Niet alleen op commercieel gebied is dit 
principe te benutten, maar ook bijvoorbeeld in de zorg.

Voorbeeld

Zorgaanbieders helpen kiezen
Op Zorgkaartnederland.nl kun je zorgaanbie-
ders beoordelen en vergelijken: “Deel nu uw 
ervaring met de zorg.” Er staan al meer dan 
vijfhonderdduizend ervaringen online. De 
Rijksoverheid heeft Kiesbeter.nl ingesteld om 
de kwaliteit van zorgaanbieders te vergelijken. 
Deze site is gebaseerd op kwaliteitsgegevens 
van de aanbieders zelf. 

<-> Keerzijde van vertrouwen op peers: nepreviews

Er zitten ook haken en ogen aan de ratings en reviews. In een samenleving waarin imago en 
reputatie waardevoller zijn dan macht of geld, zijn bedrijven en personen ook kwetsbaar. De snelle 
opmars van beoordelingen met sterren boezemt angst in (De Volkskrant1). Wie bepaalt wat goed 
gedrag is? Mensen vertrouwen ook online op peers: ervaringsdeskundigen worden als specialisten 
gezien. Bedrijven schakelen steeds vaker consumenten in om tegen een beloning reviews te 
schrijven. Consumenten zijn wel kritisch bij het gebruik van online reviews. Ze zijn zich ervan 
bewust dat reviews opgesteld kunnen zijn door mensen met een belang. Tegelijkertijd vinden ze het 
moeilijk om nepreviews te herkennen (ACM). Een goede review op internet leidt overigens niet altijd 
tot meer aankopen. Sterker nog: een merk of een product dat vijf sterren krijgt, wordt juist minder 
verkocht, omdat consumenten denken dat zo’n beoordeling te mooi is om waar te zijn (Franknews1). 
Bol.com lost dit op door te vragen ‘Vond je dit een nuttige review?’ Ook ongepaste reviews kun je er 
gelijk melden. 

Voorbeeld

Uitleggen wat er is gebeurd
Een voorbeeld van verantwoording afleggen gaf Klaas Dijkhoff als staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie: hij zegt dat de Armeense vrouw die in augustus 2017 zonder haar kinderen werd uitgezet,  
al in 2009 te horen kreeg dat ze niet in Nederland kon blijven. De vrouw had meerdere procedures 
gevoerd. Dijkhoff benadrukt dat “al deze aanvragen zijn afgewezen, waarbij haar telkens is gezegd 
dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten.” De staats-
secretaris voegt eraan toe dat dit “keer op keer door rechtbanken beoordeeld en in orde bevonden” 
is (NOS1).
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Voorbeeld 

Regels voor reviews 
Het belang van reviews voor consumenten en 
organisaties neemt toe: ze spelen een steeds 
grotere rol in het keuzeproces. Daarom pleit de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor 
meer transparantie bij alle partijen die online 
reviews verzamelen, plaatsen en beheren.  
De beoordelingen moeten betrouwbaar zijn.  
De ACM geeft richtlijnen voor partijen, zoals:
• Informeer consumenten over de manier 

waarop reviews worden verzameld en 
weergegeven.

• Behandel positieve en negatieve reviews zoveel mogelijk gelijk.
• Plaats reviews zo snel mogelijk, in ieder geval geordend op publicatiedatum en niet op schrijf-

datum (anders belanden ze niet bovenaan).
• Wees transparant over het verhaal achter de review, zoals ‘de reviewer heeft een beloning ontvangen 

voor het schrijven van de review’, ‘de review is aangepast na contact met het bedrijf’ (ACM).

Hoe review jij reviews?

1 Controleer het profiel van de beoordelaar. 
En of de review recent is.

2 Ondernemers bieden klanten soms iets 
aan in ruil voor een review. Daardoor kan 
de review positiever zijn.

3 Controleer op hoeveel reviews de score 
is gebaseerd.

4
Online reviews kunnen een vorm van 
reclame zijn. Bijvoorbeeld als een 
ondernemer iemand een product of dienst 
gratis geeft, in ruil voor een review. De 
review kan daardoor positiever zijn. 

5 Veel positieve reviews? Zoek ook of er 
klachten over het bedrijf of product zijn.

6
Controleer de volgorde van de lijst van 
producten. De best beoordeelde 
producten staan niet altijd bovenaan.

7
Scroll naar beneden om meer reviews te 
lezen. Negatieve reviews staan soms lager 
op de pagina.

Implicaties overheidscommunicatie 

Meer contact: relevant en dichtbij
Vertrouwen winnen is soms gemakkelijker als persoon dan als organisatie. Mensen willen zich 
gehoord en geholpen voelen, en daarbij helpt persoonlijk contact. ‘Prettig contact met de overheid’ 
pleit voor telefonisch contact (Prettig contact), maar het kan ook via Whatsapp of webcare.  
Die kanalen ervaren mensen als persoonlijk (Kantar). 

Overheden beantwoorden gestelde vragen vaker direct via webcare en via de FAQ’s op de site, want 
ook antwoorden op vragen van anderen zijn behulpzaam. Ga daarbij in op álle relevante vragen en 
niet alleen de vragen waarmee je je eigen boodschap kunt vertellen. 

Verder kiest de overheid steeds bewuster voor kanalen die dichter bij mensen staan om boodschap-
pen te brengen. Bijvoorbeeld via influencermarketing (Zie trend 14. Hyperconnected & bewust offline).  
Of door campagnes te maken samen met andere relevante partijen, zoals NIX18 met bijvoorbeeld 
Horeca Nederland en NOC-NSF. 

Voorbeeld

Eerlijk vragen beantwoorden: The Pool Guy
Zwembadbedrijf River Pools verruilde zijn reclames voor een blog. Voor een tiende van het vroegere 
budget is het succes nu groter. Mede-eigenaar Marcus Sheridan, ofwel The Pool Guy, beantwoordt 
op het blog vragen van (potentiële) klanten. Niet alleen de FAQ’s die hem goed uitkomen, maar álle 
vragen. Dus ook over wat het kost en wie zijn concurrenten zijn. Zijn geheim: de eerlijkheid die ook 
goed werkt in de online beoordelingen. Inmiddels adviseert hij ook bedrijven over contentmarke-
ting (Copyblogger, Franknews2). 
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Trend 2. Onzekerheid neemt toe & nieuwe manieren van coping

Drie oorzaken doen de bestaansonzekerheid toenemen: mensen hebben tegenwoordig minder vaak 
een (vaste) baan, robotisering en digitalisering nemen steeds meer banen over, en mensen moeten 
werk en zorgtaken vaker combineren. Hoe gaan ze daarmee om?

Minder vaste banen
Er is minder financiële zekerheid en baanzekerheid sinds de economische crisis en door de toename 
van flexbanen de afgelopen jaren. De impact ervan is langdurig (SCP1). Met een flexbaan bouw je 
bovendien geen pensioen op en krijg je minder gemakkelijk een hypotheek. Tijdelijke contracten 
worden daarnaast ervaren als een gebrek aan erkenning (WRR1). 

In 2016 had 22% van de werkenden een flexibel dienstverband: een tijdelijk contract of een variabel 
aantal werkuren per week (CBS1). Dat zijn er meer dan voorheen. Vooral jongeren (15-25 jarigen) 
hebben een flexibel dienstverband: ze zijn met 67% duidelijk oververtegenwoordigd. De meeste 
mensen hebben juist wel behoefte aan zekerheid, vooral in de fase van kinderen krijgen of een 
hypotheek afsluiten (WRR1, WRR2). Vrouwen met een flexcontract worden minder snel moeder dan 
vrouwen met een vast contract (CBS2). Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zoeken zekerheid bij 
elkaar: ze vinden elkaar op flexibele werklocaties, werken samen in collectieven, of vangen elkaar op 
bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid (WRR3). Nederland telt inmiddels 1 miljoen zzp’ers. Dat aantal 
steeg tot 2016 jarenlang (CBS3).

Volgens de WRR weten de middengroepen (wat betreft inkomen, opleidingsniveau en beroep) hun 
positie te handhaven, maar moeten ze daarvoor wel harder werken en meer onzekerheid accepteren. 
Zij hebben vaker twee inkomens nodig, moeten rekening houden met de flexibiliteit en tijdelijkheid 
van werk, zichzelf blijven scholen, werk met zorg combineren en meer zelfredzaamheid aan de dag 
leggen om risico’s het hoofd te bieden (WRR4). 
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Als antwoord op deze onzekerheid van baan en inkomsten streven anderen naar financiële onafhan-
kelijkheid. Mensen gaan bijvoorbeeld een aantal jaren heel hard werken en heel zuinig leven, zodat 
ze daarna minder afhankelijk zijn, meer keuzevrijheid hebben en gaan doen wat ze écht leuk vinden. 
“Het begint met de vraag: wat heb je nu echt nodig?” (De Volkskrant2). 

Jongeren hebben hun eigen ‘copingstrategie’. Ze lijken ervoor te kiezen alles meer te nemen zoals 
het is. Ze nemen de onzekerheid daarbij voor lief (WRR2). Het CBS concludeert dat sommige 
jongeren in plaats van werkzekerheid, een hogere compensatie verkiezen in een flexbaan of meer 
keuzevrijheid in het werk (CBS4). Jongeren onttrekken zich steeds meer aan het lineaire pad dat hun 
ouders hebben gevolgd: van school en studie naar baan. Ze nemen bijvoorbeeld een tussenjaar voor 
ze gaan studeren om te werken of te reizen. Zo verwerven ze competenties buiten de opleiding, zoals 
klantgerichtheid of autonomie. Bovendien creëren ze een eigen economie op kleine schaal: met een 
beperkt budget helpen ze elkaar door goederen en geld en kennis te delen of te ruilen, buiten het 
financiële systeem om. (Zie trend 4. Deeleconomie: van bezit naar gebruik)

Voorbeeld

‘Als dat zo doorgaat…’ in het middenland
De gevoelens van onzekerheid worden verwoord in een artikel van De Correspondent. De lagere 
middenklasse, woonachtig in het ‘middenland’, voelt zich minder vertegenwoordigd door de 
politiek. Ze zien dat ze erop achteruit zijn gegaan. En ze verwachten dat ze het nog slechter gaan 
krijgen: banen, zorg en onderwijs zijn minder vanzelfsprekend. Noem het een ‘als dat zo doorgaat’-
gevoel. “Als het zo doorgaat is het straks te duur om kinderen te laten studeren. Als het zo doorgaat, 
ben ik straks de enige witte in mijn wijk. Als dat zo doorgaat, lig ik straks ook te creperen in een 
tehuis met een plascontract” (Correspondent1). EenVandaag zet het middenland op de kaart: 
mensen die niet in de grote steden of in kleine dorpen wonen. Een grote, stille middengroep; de 
helft van de Nederlandse bevolking en van de stemgerechtigden (EenVandaag1). 

Voorbeeld

Omgaan met onzekerheid: tiny housing
Het is in omvang nog een kleine trend, maar hij doet zich wel voor: mensen kiezen voor een tiny 
house. Minder materieel bezit maakt het leven overzichtelijker, is de gedachte. Je kunt met minder 
geld toe en je aandacht kan uitgaan naar wat er écht toe doet voor jou. ‘Minder huis, meer leven’ is 
het motto van tinyhousenederland.nl. Zelfstandigen worden zo bijvoorbeeld digitale nomaden: ze 
trekken over de wereld en werken online. Het past ook bij de behoefte aan zingeving. (Zie trend 5. 
Sociaal onder nemerschap en zingeving) 
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Robotisering en digitalisering
Ook de technologie brengt extra onzekerheid met zich mee. Arbeids- en organisatiepsycholoog  
Dik Bijl verwacht dat de komende decennia 50 tot 70% van alle banen verdwijnt door robotisering en 
digitalisering. Deloitte schat in: zo’n twee tot drie miljoen banen (Deloitte1). Er ontstaat volgens Bijl 
daardoor een digitale elite van degenen die toegang hebben tot de opbrengsten van de technologi-
sche vooruitgang (Bijl, Franknews3). Hoe lager het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat een 
student wordt opgeleid voor banen die in de toekomst dreigen te verdwijnen: voor mbo’ers is dit 
42%, voor hbo’ers 19% en voor wo’ers 10% (Deloitte2). De verwachting is dus dat niet alleen lager 
geschoold werk verdwijnt. Ook de middengroepen en hoogopgeleiden worden bedreigd: minder 
door robotisering, meer door kunstmatige intelligentie. Het aantal banen in de ICT neemt wel toe, 
zoals in de softwareontwikkeling, cybersecurity en data science (Computable). Verder komen er 
weinig nieuwe beroepen bij (Bijl, WRR4). Aan de andere kant treedt er wel reshoring op: steeds meer 
bedrijven halen hun productie uit bijvoorbeeld China terug, juist omdat robots goedkoper produce-
ren mogelijk maken. Er komen dus dankzij de robotisering in Nederland ook weer banen bij (MT).

Over de ongelijke verdeling van de welvaart gaat ook de reactie die de Tweede Kamer in februari 2017 
kreeg van de ministers van SZW, EZ en OCW naar aanleiding van drie adviezen van de WRR, de SER en 
het Rathenau Instituut. In deze adviezen worden technologische innovaties een bron van welvaart 
genoemd, met kansen voor ondernemers, economische groei, werkgelegenheid, en leuker en fysiek 
minder zwaar werk. Tegelijkertijd zijn er zorgen over inkomensongelijkheid. De baten van robotise-
ring en digitalisering zouden niet gelijk verdeeld worden. Bovendien stelt de technologie steeds 
hogere eisen aan werkenden, waar lager opgeleiden en vooral laaggeletterden minder aan kunnen 
voldoen (Kamerbrief1). De ongelijkheid zou ervoor kunnen pleiten een basisinkomen in te stellen 
(Bijl), al dan niet gefinancierd door een ‘robottaks’. Deze belasting op robots die banen overnemen, 
is geopperd door Microsoft-oprichter Bill Gates (CNBC). 

Combinatie van werk en zorg 
De druk op oudere generaties neemt toe. Ze moeten niet alleen langer doorwerken, maar hebben 
ook meer zorgtaken door de decentralisaties in de zorg en de inzet van de overheid op langer 
zelfstandig wonen. Met het stijgen van de leeftijd moeten mensen steeds vaker betaald werk 
combineren met zorgtaken. Ruim 2,3 miljoen Nederlanders kregen in 2015 te maken met een 
langdurende zorgsituatie: 60% daarvan verleende zorg (CBS5). Het gaat om zorg aan bijvoorbeeld een 
zieke partner of ouder. Dit lijkt een soort tweede spitsuur in het leven te worden, naast dat van 
ouders met jonge kinderen. 

Hoe gaan mensen hiermee om? Op welke manier zijn werkenden te ontlasten? Hoe voorkom je dat 
de zorg voor jezelf een te zware wissel trekt op je kinderen? Sommige mantelzorgers nemen verlof 
op: meestal het betaalde, kortdurende zorgverlof en vakantiedagen. Een groeiend aantal (zorg-
behoevende) mensen kiest ervoor om in een samenwerkingsverband de zorg zélf te organiseren.  
(Zie trend 3. Doe-het-zelfeconomie & crowdfunding) Van de Stadsdorpen uit Amsterdam tot aan de 
coöperatie Texel Zorg: de zorg ‘van onderop’ verspreidt zich over het land. In 2014 werden er 102 
burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning in de buurt geteld; in 2016 waren dat er 320 (Vilans). 
Buurt- en dorpsbewoners besluiten om uiteenlopende redenen tot dit soort initiatieven. Ze zijn 
ontevreden over de huidige situatie, hebben de overtuiging dat ze het gezamenlijk beter kunnen dan 
andere partijen of zijn op zoek naar meer persoonlijk contact. Ouderen zoeken bijvoorbeeld samen 
huisvesting en kopen samen zorg in (Zorgtransitie). 
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Voorbeeld

Student op kamers in verzorgingshuis
Het ministerie van VWS schat in dat de komende 
jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren 
sluiten (Movisie). Hoe houd je de voorzieningen 
overeind? In steeds meer steden krijgen 
jongeren woonruimte in een verzorgingshuis, 
soms in ruil voor contact met ouderen. In 
Deventer bijvoorbeeld committeren studenten 
zich aan 30 uur vrijwilligerswerk per maand.  
Een win-win situatie. Directeur Gea Sijpkes van 
Humanitas: “Goedkope woonruimte voor 
studenten, in ruil voor leven in de brouwerij in 
ons huis” (Trouw1). 

Implicaties overheidscommunicatie

Gedragsinzichten toepassen: Gedragslab en Behavioural 
Insights
De overheid kan de onzekerheid verminderen door mensen te helpen, bijvoorbeeld bij het zoeken 
naar een baan of woning, bij schuldsanering, bij langer zelfstandig wonen of met gezond leven. 
Steeds meer beleidsmakers onderzoeken hoe ze het burgers gemakkelijker kunnen maken om 
verantwoorde keuzes te maken. Dat kan door bijvoorbeeld het gewenste gedrag te faciliteren. 
De Voorlichtingsraad (VoRa) heeft een Gedragslab ingesteld: een rijksbreed communicatieteam dat 
gaat werken aan communicatievraagstukken waarin gedrag een rol speelt. Ze gaan experimenten 
uitvoeren, interventies testen, bijvoorbeeld om militairen gezonder te laten eten (voor Defensie)  
of om geweld tijdens de jaarwisseling tegen te gaan (voor JenV).

Alle ministeries passen inmiddels inzichten uit de gedragswetenschappen toe in beleid, toezicht, 
uitvoering en communicatie. Gedragsexperts bij de Rijksoverheid zijn verenigd in het BIN NL: 
Behavioural Insights Netwerk Nederland. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, en ook beschikbare 
tools voor gedragsanalyse en interventieontwikkeling. De cases van 2017 en de lessen daaruit zijn 
gebundeld in een rapport (BIN NL). Het ministerie van BZK onderzoekt bijvoorbeeld hoe je scheef-
wonen kunt verminderen door aan te sluiten bij de motieven van (te duur of te goedkoop wonende) 
huurders en van woningcorporaties. Hoe zijn ze te prikkelen tot verhuizen? Aansluiten bij de 
belevingswereld van mensen, bij hun concrete beslommeringen, is nodig om overheidsboodschap-
pen over te laten komen en gedrag te veranderen. 

“Communicatie moet meer over microproblemen gaan: dat wat mensen werkelijk raakt in hun alledaagse leven.” 
– Tom Kniesmeijer, toekomstpsycholoog
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Implicaties overheidscommunicatie

De wendbare overheid: flexibele plannen, scrummen, 
co-creatie
Van de overheid wordt wendbaarheid gevraagd in steeds veranderende omstandigheden. Ook hier 
is het ‘dealen’ met onzekerheden. De overheid gaat steeds flexibeler werken, bijvoorbeeld in 
programma’s en door in te spelen op wisselende vraagstukken. Hoogleraar bestuurskunde Arwin 
van Buuren: “Coalitieakkoorden bevatten beleidsplannen voor een periode van vier jaar. Maar wat 
als de omgeving telkens verandert? Waar rekenen volksvertegenwoordigers, media en burgers hun 
bestuurders dan op af? Op beleidsplannen die al dan niet volgens schema zijn uitgevoerd of het 
flexibel aanpakken van maatschappelijke problemen? Op aanbodgestuurd of vraaggestuurd 
werken? Dit heeft ook gevolgen voor communicatie: die zal het maatwerk meer moeten uitleggen.” 
De communicatieplannen bewegen mee. Veel ministeries passen de techniek van het scrummen 
toe: in korte ‘lussen’ steeds reflecteren op de situatie en de voortgang en op basis daarvan de 
plannen bijstellen (Van Ruler). 

De overheid gaat bovendien meer in netwerken functioneren, omdat ze zelf niet per se de meest 
gezaghebbende, bepalende rol heeft. Er is al veel ervaring opgedaan met co-creatie met burgers en 
bedrijven, bijvoorbeeld bij de Energiedialoog of de Voedseldialoog. Een overzicht van de initiatieven 
is te vinden op www.rijksoverheid.nl/doe-mee. Hier wordt ook verwezen naar het IdealenKompas 
waarop burgers elkaar onderling kunnen vinden. 

Voorbeeld

BIN NL-casus: voorkomen dat mensen toeslagen 
moeten terugbetalen
Mensen vergeten vaak veranderingen in hun 
persoonlijke situatie op tijd door te geven aan de 
Belasting dienst. Bijvoorbeeld als ze geen gebruik 
meer maken van de kinderopvang, of als ze na 
hun afstuderen een baan hebben gevonden.  
Ze ontvangen dan onterecht nog kinderopvang-
toeslag of zorgtoeslag. Als ze daar een tijd later 
mee geconfronteerd worden, moeten ze een 
flink bedrag terugbetalen. De Belastingdienst 
kan door data-analyse beter vaststellen bij  
welke mensen er iets verandert, en attendeert  
ze vervolgens op de gevolgen daarvan. 

De Belastingdienst experimenteerde met verschillende varianten van communicatie -uitingen om 
het effect te meten. Wat bleek? Een paar uitkomsten: 
• Als mensen een deadline opgelegd kregen, reageerden ze eerder dan zonder deadline.
• Als mensen een reminder kregen per sms, reageerden ze sneller dan per brief.
• De respons was hoger als al in de brief stond welke gegevens al bij de Belastingdienst bekend zijn 

(BIN NL).
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DIY-maatschappij 
Meer initiatieven van burgers en 
bedrijven

DIY – do it yourself. Burgers en bedrijven ontplooien steeds meer eigen initiatief in de doe-het-
zelfeconomie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele crowdfundingsacties. Er worden deelplatforms 
opgericht die soms publieke waarden onder druk zetten. Deze initiatieven ontstaan vanuit 
verschillende behoeftes, zoals sociaal ondernemerschap en zingeving. Veel mensen willen iets 
goeds doen voor de maatschappij. Aan de andere kant wordt deze ontwikkeling afgedwongen 
doordat de overheid taken afstoot. Mensen kunnen veel zelf, maar de grenzen aan de zelfred-
zaamheid worden zichtbaar. 

Trend 3. Doe-het-zelfeconomie & crowdfunding

Er is een stijgende behoefte aan grip op de wereld om ons heen en aan zelf dingen doen, organiseren 
of maken. Deze trend is niet nieuw, maar zet door. Steeds vaker zijn burgers de motor van initiatieven, 
vaak geholpen door nieuwe online mogelijkheden. Denk aan een buurtschool overeind houden in 
een krimpgemeente, of samen een windmolen kopen om duurzame energie op te wekken. Dit wordt 
wel de doe-het-zelfeconomie genoemd. Mensen blijken hiertoe graag bereid, vanuit verschillende 
motieven. Soms omdat ze teleurgesteld zijn in de voorzieningen en de instituties, of omdat over-
heidsvoorzieningen worden gedecentraliseerd of wegbezuinigd. Soms uit eigenbelang, omdat ze 
identiteit ontlenen aan het initiatief en hun bijdrage, of omdat ze ergens bij willen horen (Van 
Buuren, De Volkskrant5).
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De groei van de DIY-economie uit zich onder andere in de toename van crowdfundingprojecten.  
Via crowdfunding starten mensen projecten die de overheid laat liggen en die ze zelf belangrijk 
vinden. Denk aan innovaties in de zorg of een nieuw restaurant door Syrische vluchtelingen. 
Anderen willen erin investeren, als ze er vertrouwen in hebben en het rendement duidelijk is 
(Marketing Online). Ook geven mensen geld als ze emotioneel geraakt worden. In 2015 werd 128 
miljoen euro opgehaald met crowdfunding in Nederland. In 2016 was dat 170 miljoen: ruim 30% 
meer (Douw & Koren). Meer dan 4800 projecten en ondernemingsplannen kwamen in 2016 tot stand 
door crowdfunding. In 2015 waren dit er 3500. Inmiddels bestaat er ook een Crowdfundwijzer 
waarop je de verschillende crowdfundingplatforms met elkaar kunt vergelijken (Crowdfundwijzer). 
De Autoriteit Financiële Markten pleit voor een nieuw vergunningenstelsel speciaal voor deze 
platforms. 

Voorbeeld

Het manifest van Hugo Borst: ‘Scherp op ouderenzorg’
De ouderenzorg moet beter. Voetbalcommentator Hugo Borst schrijft in 2016 een open brief aan 
staatssecretaris Van Rijn van VWS over de falende verpleeghuiszorg voor zijn dementerende 
moeder. Het maakt een storm van reacties los. Er volgen twee boeken en een manifest dat veel 
mensen online tekenen. Het heeft ertoe geleid dat er direct 100 miljoen extra beschikbaar kwam 
voor ‘waar verbetering van kwaliteit het hardst nodig is’. Ook heeft het geleid tot meer geld de 
komende jaren voor bijvoorbeeld extra personeel in verpleeghuizen (Kamerbrief2). 

Voorbeeld

Lak door Tijn
In december 2016 werd Tijn bekend door zijn nagellakactie ‘Tijn lakt’ voor het 3FM-programma 
Serious Request. Daarna kwam hij in actie voor kinderen met dezelfde ziekte als hijzelf: hersenstam-
kanker. Zijn actie ontroerde veel mensen en haalde ongeveer 2,5 miljoen euro op (lakdoortijn.nl). 
Het laat zien dat mensen graag geven als ze emotioneel geraakt worden.
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Trend 4. Deeleconomie: van bezit naar gebruik

Consumenten zijn spaarzamer. Spullen worden vaker gerepareerd, materiaal wordt hergebruikt, en 
er wordt steeds meer gedeeld. Als je kunt betalen per minuut voor een scooter en per uur voor een 
kantoor, dan lijken andere businessmodellen steeds meer op verspilling. De deeleconomie gaat uit 
van peer-to-peer en van access-over-ownership. Toegang tot producten en diensten wordt belangrijker 
dan het daadwerkelijk bezitten van spullen (SCP2, Motivaction). Zo heeft de onder studenten populaire 
Swapfiets (15 euro per maand) al ruim 17 duizend klanten in tien Nederlandse steden. En er zijn nog 
veel andere deelfietsaanbieders, zoals Hello-Bike, FlickBike en de elektrische Urbee (NRC1). En wie 
koopt er nog cd’s en dvd’s nu Spotify en Netflix er zijn? “Everything you considered a product, has 
now become a service” (Weforum1).

Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van deelplatforms (Airbnb, Airdnd, SnappCar, Peerby), 
klusplatformen (Helpling) en tweedehandsplatformen (Marktplaats) is in drie jaar verviervoudigd: 
van 6% van de bevolking in 2013 tot 23% in 2016 (Kaleidos). 

Voorbeeld

Weggooien? Mooi niet!
Het Repair Café is een lokaal initiatief, begonnen in Amsterdam-West in 2009, dat nu ook een 
internationaal succes is. Nederland heeft er inmiddels 380. Repair Cafés zijn bijeenkomsten waarbij 
het draait om (samen) repareren. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee, zoals kleding, 
meubels, elektrische apparaten, fietsen en speelgoed. Op locatie is gereedschap en materiaal 
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Ook zijn er deskundige vrijwilligers, om samen 
mee aan de slag te gaan en van te leren (repaircafe.org).
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<-> Keerzijde van deeleconomie: publieke waarden onder druk

De deeleconomie genereert werkgelegenheid, stimuleert ondernemerschap en innoveert bestaande 
sectoren. Tegelijkertijd zet de opkomst van (online) deelplatforms en -diensten publieke waarden 
onder druk, zoals consumentenbescherming, openbare orde en privacy. Ook worden nieuwe 
initiatieven marktontwrichtend genoemd, zoals taxi-app Uber die de taximarkt ondermijnt. De 
maatschappelijke belangen moeten daarom beter beschermd worden. Dit vraagt om beleid dat de 
positieve effecten stimuleert en de negatieve beperkt, adviseert het Rathenau Instituut (Rathenau1). 
Het instituut doet drie aanbevelingen voor de overheid:
• Verhelder de juridische status van deel- en klusplatformen.
• Stel een derde, vertrouwde partij aan voor het toezicht op een platform, op een manier die de 

privacy van deelnemers waarborgt. (Zie trend 10. Blockchainrevolutie)
• Stimuleer dat beoordelingen op platforms betrouwbaar zijn (Rathenau1). (Zie ’reviewregels’ bij trend 1)

De WRR adviseert daarnaast te letten op de groep ‘kwetsbare werkenden’ die toeneemt door de 
deeleconomie. Mensen die in dit soort verbanden werken, zijn minder goed beschermd. Ze werken 
niet onder een cao en hebben geen vangnet. De baten komen nu vooral terecht bij de groep die het 
toch al goed heeft (WRR5). 

Voorbeeld

Van Airbnb naar Fairbnb
Airbnb toont de schaduwkant van de deeleco-
nomie: de binnenstad van Amsterdam wordt 
minder bewoonbaar, huizen worden langer 
verhuurd aan toeristen dan is toegestaan. De 
huidige regels borgen onvoldoende de lokale 
publieke waarden en maatschappelijke 
belangen (Marketingfacts). Inmiddels zijn er in 
Amsterdam en een aantal andere steden 
aanvullende regels opgesteld (Nu.nl1). Ook aan 
deelfietsen (dumpfietsen) worden beperkingen 
gesteld om overlast te voorkomen (NRC1).
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Trend 5. Sociaal ondernemerschap en zingeving

Meer consumenten kopen maatschappelijk bewust. Ze houden in hun koopgedrag rekening met 
milieu-, ethische of politieke overwegingen: ‘buycotters’ worden ze genoemd. Ongeveer een derde 
van de Nederlanders gaf aan voedsel te selecteren op basis van milieu en dierenwelzijn. Dat blijken 
niet meer alleen mensen met een goed gevulde portemonnee te zijn, maar een bredere groep (SCP2). 

Mensen verwachten niet alleen van zichzelf maar ook van organisaties en van de overheid dat zij 
maatschappelijke meerwaarde leveren, of een hoger doel nastreven. Dit is te zien aan de groei bij 
sociale ondernemingen in Nederland: de werkgelegenheid in deze sector nam tussen 2013 en 2015 
met 36% toe en de omzet met 24%. Dit zijn significant hogere percentages dan bij andere mkb-
bedrijven (Social Enterprise). Nederland telt inmiddels zo’n 5000 van deze sociale ondernemingen 
(Noordz). Hoe stel je niet de winst van een onderneming centraal, maar juist de betekenis voor de 
samenleving? Futurist Aaron Hurst bedacht daarvoor de term ‘purpose economy’: de doeleconomie. 
Dat gaat verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het raakt steeds vaker aan moraal 
en integriteit. Zo zijn bonussen een indicator in de Eerlijke Geldwijzer. Een ander voorbeeld is 
burgerplatform Urgenda die een rechtszaak aanspande tegen de Staat over de klimaatdoelstellingen. 
De rechter gaf Urgenda gelijk en stelde dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot 
van broeikasgassen in Nederland te verminderen (Rechtspraak). 

Veel mensen willen een praktische en concrete bijdrage leveren aan de purpose economy, bijvoor-
beeld vanuit hun geloofsovertuiging of vanuit een behoefte aan een duurzame wereld. Dit is ook 
terug te zien in hun keuze voor een werkgever (VPRO1). Vooral jongeren letten hierop. Dit komt 
onder andere doordat millennials (geboren tussen 1980 en 2000, ook wel Generatie Y genoemd)  
zijn opgegroeid met het internet en zo permanent op de hoogte zijn van wat er speelt in de wereld 
(Millennial Footprint).



26 Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie

Voorbeeld

De Eerlijke Geldwijzer
De Eerlijke Geldwijzer maakt het investeringsbeleid van banken en verzekeraars op het gebied van 
duurzaamheid inzichtelijk voor de consument. Het is een samenwerkingsverband tussen Oxfam 
Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Pax en World Animal Protection. De wijzer werd 
in 2015 samengesteld uit de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Door te laten zien 
hoe de verschillende banken en verzekeraars scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
hoopt de Eerlijke Geldwijzer op meer duurzame investeringen (Eerlijkegeldwijzer.nl). 

Implicaties overheidscommunicatie

Een uitnodigende overheid
Welke rol past de overheid in de DIY-samenleving? Dat zal per situatie verschillen, juist omdat de 
motieven en mogelijkheden van initiatiefnemers zo divers zijn. Hoogleraar bestuurskunde Van 
Buuren: “De overheid moet ofwel een stap opzij zetten wanneer daar om gevraagd wordt, of juist 
weer een stap naar voren als dat nodig blijkt. Van de overheid wordt verwacht dat die initiatieven 
faciliteert en stimuleert, en ons beschermt tegen knelpunten die daardoor kunnen ontstaan in de 
maatschappij. Daarnaast moet de overheid daadwerkelijk ruimte geven aan burgers om hun 
initiatief vorm te geven. Kijk daarbij uit dat je als overheid niet te enthousiast inspringt op een 
initiatief. Dit vanwege de tegenreactie van crowding out die dan ontstaat: als de overheid dit zo 
graag wil, dan kan die het zelf wel doen.” Deze rollen vragen een daarop afgestemde communica-
tiestijl van de overheid: meer of minder uitnodigend bijvoorbeeld. Ook is het volgens Van Buuren 
zaak uit te leggen waarom ze verschillende gevallen verschillend behandelt. 

“Een inwoner stelde voor dat de gemeente een wedstrijd zou kunnen uitschrijven voor de mooiste voortuin in de wijk. 
Dat motiveert inwoners hun tuin nog beter te onderhouden en dat fleurt de wijk op. Een goed idee. En bovendien een 
kans: inwoners hebben de wedstrijd nu samen georganiseerd, zonder tussenkomst van de gemeente.” – Henk de Laat, 
buurtadviseur gemeente Meierijstad

Voorbeeld

Het BZK-Beleidslab
In het Beleidslab worden mogelijke brieven, wetsvoorstellen, subsidieregelingen of maquettes 
vanaf de eerste ideeën getest bij de doelgroep, en niet pas als iets al helemaal uitgedacht is.  
In verschillende rondes wordt feedback opgehaald en wordt het concept verbeterd (dit wordt 
prototyping genoemd). Van Rijssen, initiatiefnemer Beleidslab: “Op die manier werk je toe naar  
de oplossing die in de praktijk het beste werkt” (BlikopBZK).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxfam_Novib
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxfam_Novib
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieudefensie
https://nl.wikipedia.org/wiki/FNV
https://nl.wikipedia.org/wiki/PAX_(vredesorganisatie)
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<-> Keerzijde van DIY: te hoge verwachtingen van zelfredzaamheid

Niet iedereen is in staat, of heeft de tijd om initiatieven te ontplooien en de samenwerking te zoeken. 
Toch heeft de overheid de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers gelegd.  
In toenemende mate wordt duidelijk dat de verwachtingen die aan het zelforganiserend vermogen 
van burgers worden gesteld, te hoog zijn (WRR6, SG’s). Niet iedereen blijkt mee te kunnen doen aan 
de participatiesamenleving. Dit trekt mogelijk ook een wissel op de onderlinge solidariteit. Sommige 
organisaties lijken zich daarvan bewust te zijn. Zoals bibliotheken die geen boetes meer heffen, of 
het UWV dat soepeler omgaat met mensen die veranderingen te laat doorgeven, of de Rijksoverheid 
die mensen met schulden een adempauze geeft. 

Voorbeeld

Campagne om taboe op schulden te doorbreken
Zweterige handjes bij het pinnen? De gemeente Amsterdam is in januari 2017 een campagne gestart 
om de weg naar schuldhulpverlening te vergemakkelijken: ‘Wees er op tijd bij’. Het woord ‘schuld’ 
hebben ze daarbij bewust vermeden, omdat dat het taboe in stand houdt. Mensen met financiële 
problemen schamen zich vaak om hulp te vragen en werken zich zo verder in de problemen. Ook 
omroep HUMAN besteedde aandacht aan dit onderwerp in de documentaireserie Schuldig (Human). 

Implicaties overheidscommunicatie

Redzaamheid versterken: de doenvermogen-toets 
Vraagt de overheid niet te veel van de zelfredzaamheid van mensen? Het gaat erom te begrijpen 
waarom mensen bepaald gedrag vertonen en daarop in te spelen, zowel in beleid als in communica-
tie. Dat kan door begrip te tonen en door interventies te ontwikkelen die rekening houden met 
belemmeringen die mensen ervaren. Denk aan onzekerheid, zorgen, cognitieve overbelasting en 
inertie (gelatenheid) (Van Rooij). 

Overheidscommunicatie die uitsluitend inspeelt op kennisoverdracht of overtuigingen, heeft vaak te 
weinig effect. Mensen nemen hun beslissingen vaak veel minder rationeel en weloverwogen dan de 
overheid zou hopen. ‘Weten is nog geen doen’ is dan ook de titel van een WRR-rapport hierover 
(WRR6). Kern van dit rapport is dat mensen voor redzaamheid niet alleen denkvermogen, maar ook 
doenvermogen nodig hebben. Door beleid te baseren op dergelijke gedragsinzichten, kan de 
overheid de redzaamheid van mensen versterken. (Zie ‘Gedragsinzichten toepassen’ bij trend 2. 
Onzekerheid neemt toe & nieuwe manieren van coping)

De WRR pleit in dit rapport ook voor een doenvermogen-toets. Vraag je bij het maken van beleid af: 
is dit doenbaar voor mensen? Kunnen mensen dit wel? Kan het ook anders of simpeler? En wat kan 
overheidscommunicatie aan dit doenvermogen bijdragen? Vooral bij belangrijke levensgebeurtenis-
sen (life events) wordt het doenvermogen van mensen op de proef gesteld. Alleen informatie geven 
is niet genoeg. Vroegtijdig contact zoeken met mensen bij wie belangrijke veranderingen optreden 
(bijvoorbeeld in inkomen) biedt mensen de mogelijkheid om bij te sturen als ze nog genoeg mentale 
ruimte hebben om helder na te denken en in actie te komen.
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Samenleven 
Van segmenten naar mensen

De verschillen in leefstijlen nemen toe en daardoor zijn mensen minder gemakkelijk in 
groepen op te delen. Denk aan ‘de ouderen’ die steeds minder homogeen zijn. Mensen verschil-
len op heel veel kenmerken, zoals opleidingsniveau, inkomen of religie. Soms kunnen verschil-
len problematisch worden, bijvoorbeeld wanneer er ongelijkheid optreedt. Dan worden het 
scheidslijnen. Dit wordt versterkt als media de scheidslijnen expliciet benoemen en werkt 
gevoelens van uitsluiting en onbehagen in de hand. Het maatschappelijk onbehagen neemt 
licht toe. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven en ervaren 
een gevoel van onmacht.

Trend 6. Er zijn meer verschillen

Er is een veelheid aan verschillen in de samenleving die er altijd al zijn geweest, bijvoorbeeld tussen 
arm en rijk, tussen geletterd en ongeletterd, en tussen leefstijlen. Vaak hangen ze ook samen met 
andere verschillen. Zo is er een verband tussen leeftijd en vast of flexibel werk, en tussen geslacht en 
voltijd- of deeltijdwerk. Het verschil in opleidingsniveau uit zich vooral in verschillen in inkomen en 
gezondheid, en in beperkt onderling contact: hoog- en laagopgeleiden komen elkaar nauwelijks 
tegen in het dagelijkse sociale leven. Het verschil in opleidingsniveau komt ook tot uiting in andere 
meningen over onderwerpen zoals migranten, de EU en de politiek in het algemeen (CBS4). Maar 
ook bínnen de groepen is de beleving verschillend. 

“De verscheidenheid in meningen is groot, ook tussen hoger opgeleiden onderling. Zo denken hbo’ers 
en wo’ers heel verschillend over de EU.” – Monique Kremer, senior wetenschappelijk medewerker WRR 
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De verschillen in leefstijlen nemen toe. Zo is het lastig spreken over ‘de ouderen’. Dit is geen 
eenduidige groep, maar juist een heel diverse. De indeling naar geslacht wordt minder relevant 
gevonden. In de maatschappelijke discussie is geslacht niet langer binair (m/v), maar fluïde (ook 
LHBTQ: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en queers). MTV heeft bijvoorbeeld haar 
tv- en filmprijzen voor beste acteur en actrice geschrapt en vervangen door één genderneutrale 
onderscheiding (De Volkskrant3).

Voorbeeld

Armoedebeleid in Den Haag – zichtbare en onzichtbare 
verschillen
Armoede wordt al snel in verband gebracht met het hebben van een bijstandsuitkering. Zo eenvoudig 
is het niet. Dit bleek uit het Datakamp over armoede, georganiseerd door de gemeente Den Haag, 
in samenwerking met het CBS. Er zijn ook veel huishoudens zónder bijstandsuitkering die onder de 
armoedegrens leven: de werkende armen. Een groep die de gemeente nog niet eerder op het 
netvlies had (CBS6). 

Voorbeeld

Hello Quintastics
Vijftigers worden onder de noemer 50-plus ten 
onrechte op één hoop gegooid met 60-ers en 
70-ers. Vijftigers staan volop in het leven, 
werken vaak nog en hebben zorgtaken voor 
zowel (kleine) kinderen als hun (oude) ouders. 
Er zijn ook meer verschillen tussen vijftigers 
vergeleken met vorige generaties. Verschillen 
in mate van activiteit, gezondheid, opleidings-
niveau en financiële mogelijkheden. Dit heeft 
onder andere te maken met een minder vaste 
levensloop, maar ook met persoonlijkheid: 

hoe makkelijk ga je om met veranderingen en wil of kun je daar in mee (Mare1). Door demografische 
ontwikkelingen en de stijgende levensverwachting nemen de verschillen alleen maar verder toe.  
Zo zal bijvoorbeeld de zorgvraag veranderen door de toename van het aantal 75-plussers met een 
niet-westerse achtergrond, door andere ziektebeelden en door culturele verschillen in wat ze van 
hulp verwachten (SCP3). 
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Implicaties overheidscommunicatie

Van doelgroepcommunicatie naar life events, 
hyperpersonalisatie en gedrag
Het blijkt in de praktijk nog lastig om bij communicatieactiviteiten niet automatisch uit te gaan van 
op het eerste gezicht logische doelgroepen. Te algemene segmentaties (‘de laagopgeleide’, ‘de 
zzp’er’, ‘de middenklasse’) kunnen een valkuil zijn. Het begrip ‘doelgroepen’ alleen al scheert 
individuen over één kam. Wat zijn de alternatieven? Een paar richtingen:
• Communicatie ingericht rond life events: Rijksoverheid.nl doet dat vanaf eind 2017 met onder 

meer ‘Ik ga scheiden’ en ‘Ik ga met pensioen’. Relevante regelingen en rechten worden op maat 
aangeboden. Sitebezoekers kunnen daarvoor aan de hand van een paar vragen hun persoonlijke 
situatie duidelijk maken en krijgen direct een (persoonlijk) overzicht.

• Hyperpersonalisatie: ook wel marketing-op-maat genoemd of microtargeting. Dit biedt moge-
lijkheden voor een individuele benadering. (Zie trend 9. Hyperpersonalisatie & the rise of bots)

• Gedrag: een andere manier is om meer te kijken naar het gedrag van mensen in hun context en 
dit centraal te stellen in plaats van de doelgroep. 

Implicaties overheidscommunicatie

Neutrale taal
Uitsluiting van groepen kan subtiel in taal besloten liggen. Hoe voorkom je dat iemand aanstoot 
neemt aan je woordkeus? De overheid gebruikt bijvoorbeeld niet ‘allochtonen’ maar ‘mensen met 
een niet-Westerse achtergrond’. Verschillende bedrijven en organisaties experimenteren met 
genderneutrale aanduidingen. Ze vervangen ‘Geachte heer/mevrouw’ of ‘Dames en heren’ door de 
functionele aanspreking van de groep. Denk aan ‘Beste reizigers’, ‘Bezoekers van de Bijenkorf’ of 
‘Geachte buurtbewoner’. “Het is belangrijk te twijfelen over je taalgebruik”, zegt communicatie-
adviseur en filosoof Harrie van Rooij naar aanleiding van het EK-voetbal (er is ‘voetbal’ en 
‘vrouwen voetbal’) en de Sire-campagne ‘Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?’ (Trouw2). 
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Trend 7. Scheidslijnen en gevoelens van uitsluiting

Een scheidslijn is een tegenstelling in de samenleving die problematisch kan worden, bijvoorbeeld 
omdat de ongelijkheid toeneemt. Neem het verschil tussen jong en oud. De betaalbaarheid van de 
toekomstige pensioenvoorziening voor de jongeren van nu wordt een groter probleem. Ook door de 
opkomst van een politieke partij als 50PLUS wordt het verschil tussen jong en oud een groter issue. 
Scheidslijnen worden volgens de WRR bepaald door de mate waarin groepen objectief verschillen 
(bijvoorbeeld in inkomen, gezondheid of leefomgeving), de mate waarin de leden van groepen zich 
daadwerkelijk identificeren met hun eigen groep en de mate waarin deze groepen als onderschei-
dend worden gerepresenteerd in politiek en media (WRR8).

Het beeld van scheidslijnen (ook wel tweedelingen of kloven genoemd) wordt versterkt als in de 
media uiterste meningen een podium krijgen. De meeste mensen nemen echter een gematigde 
positie in tussen de twee uitersten. Deze middengroep is een grote, maar minder opvallende groep 
(SCP&WRR). De media besteden daarnaast veel aandacht aan de kloven zelf. EenVandaag wijdde er 
een serie aan: ‘De kloof’ (EenVandaag2). Die herhaalde aandacht voor kloven en tweedelingen kan 
ertoe leiden dat verschillen worden uitvergroot en scherper worden. Dan wordt het een selffulfilling 
prophecy, aldus Will Tiemeijer van de WRR (Trouw3). 

Wanneer de aandacht leidt tot stereotypering en stigmatisering kunnen groepen zich afsluiten of 
zich afgesloten voelen. Zo vinden 55-plussers na ontslag moeilijker weer een baan door leeftijdsdis-
criminatie. Een ander voorbeeld zijn moslimjongeren met een migratieachtergrond, die zich steeds 
minder thuis voelen in Nederland. Ze zijn meer dan hun ouders op zoek naar aanknopingspunten in 
hun religie. Hierdoor verschilt hun leefstijl van die van autochtone leeftijdsgenoten (SCP4). 
Ongeveer tweederde van de volwassenen in Nederland meent dat er veel spanningen bestaan tussen 
mensen met en zonder een migratieachtergrond, en tussen religieuze groepen. Op andere vlakken is 
dat minder. Een kwart ervaart die spanningen zelf in de eigen omgeving. Dit zijn vooral mensen met 
een niet-westerse achtergrond en mensen in de grote steden (CBS7). 
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De DIY-samenleving (zie trend 3, 4 en 5) kan tot een nieuwe scheidslijn leiden: die tussen mensen die 
participeren (meestal hoger opgeleid, met de juiste contacten en ervaring) en mensen die dat niet 
doen. Hoogleraar Van Buuren: “Dit is een risico. Er kunnen nieuwe vormen van uitsluiting ontstaan. 
Formuleer daarom als overheid spelregels zodat initiatiefnemers voldoen aan beginselen van 
behoorlijk burgerschap. Komen ze met een plan dat ook anderen raakt? Laat ze het draagvlak voor 
hun initiatief aantonen of organiseren.”

Voorbeeld

Etnisch profileren
Rapper Typhoon werd in 2016 staande gehouden vanwege de combinatie van zijn huidskleur en zijn 
dure auto. De politie in Zwolle gaf het ruiterlijk toe. Het is de aanleiding voor een discussie in de media 
over vermeend etnisch profileren (NRC2). Dat hier sprake van is in Nederland, kan volgens wetenschap-
pers niet worden geconcludeerd: “Stellige conclusies over de mate van etnisch profileren door de politie 
in Nederland worden niet gedragen door bestaand onderzoek. Maar het is wel een belangrijk thema, 
want alleen al het ervaren van etnisch profileren werkt ondermijnend voor het vertrouwen in, en 
medewerking met de politie” (Politieacademie).

Implicaties overheidscommunicatie

Inclusief handelen, bridging en nadelige framing 
voorkomen
Van de overheid wordt gevraagd inclusief te handelen. Hoe borg je dat groepen zich vertegenwoor-
digd voelen in politiek, beleid en uitvoering? Deep democracy wordt dit genoemd: zonder te 
oordelen ervoor zorgen dat, dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden. Ook door mensen 
die zich niet gehoord voelen, zich niet durven uit te spreken of van wie de mening wordt genegeerd 
(zie deepdemocracy.nl). Zo wordt de ‘wijsheid van de minderheid’ benut. Communicatieprofessionals 
kunnen dit faciliteren. Verder betekent het vooral je verdiepen in mensen: signaleren, voelen en 
luisteren (De Witte). Dus ook naar afwijkende meningen, zonder meteen conclusies te trekken of 
oplossingen te bedenken. Hoe? Zie het artikel ‘Vertel, vertel!’ (Academie2).

Verder kunnen communicatieprofessionals verbindingen organiseren tussen groepen mensen die 
de neiging hebben niet met elkaar te communiceren. Bridging wordt dit genoemd; een begrip van 
socioloog Robert Putnam. Breng mensen met elkaar in contact om die brug te slaan. Juist in een tijd 
waarin iedereen meer in zijn of haar eigen bubbel leeft, lijkt dat van belang. (Zie trend 15. Filter-
bubbels & doorprikken ervan)

“De overheid moet zich inspannen om mensen meer bij elkaar te brengen. Het moet niet alleen maar over verschillen 
gaan, maar over nuances en overeenkomsten. En over hoe je tegenpolen bij elkaar kunt brengen. Daarvoor moet je 
mensen ook uit hun eigen bubbel weten te halen.” – Tom Kniesmeijer, toekomstpsycholoog

Will Tiemeijer pleit ervoor dat regering en beleidsmakers zich bij elk plan afvragen wat dat doet met 
de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Dit kunnen communicatieprofessionals bij hun plannen ook 
doen. Het is verstandig de termen scheidslijn, tweedeling of kloof niet te lichtvaardig te gebruiken, 
omdat die framen. Impliciet zeg je dat ze bestaan en dat we ons er zorgen over moeten maken. Mocht 
de term toch vallen, dan is het het best om te vragen om een toelichting: waarom verdient dit onze 
aandacht? Welke zorgen zitten erachter? En waaruit blijkt dat de verschillen verontrustende vormen 
hebben aangenomen? Daarover zou het debat moeten gaan (Trouw3, WRR7).
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Voorbeeld

WijkSafari 
Een beproefd concept om mensen met elkaar in contact te brengen is de WijkSafari van theaterma-
ker Adelheid Roosen. Dit is een locatievoorstelling waarbij bezoekers lopend, per fiets of scooter 
door een wijk trekken. Het gebeurde al in Amsterdam en Utrecht. De bezoekers kijken naar scènes 
op straat en bij wijkbewoners thuis. Ondertussen krijgen ze opdrachten om in gesprek te gaan. 
Nieuwe ontmoetingen staan centraal. De WijkSafari is ook door de gemeente Amsterdam en de 
politie ingezet. Het contact tussen groepen geeft minderheden een stem, weet vooroordelen te 
beslechten en leidt tot realistischer beleid. “Als je iemand van een andere cultuur ontmoet, dan ben 
je geneigd je eerst terug te trekken. Je weet simpelweg niet hoe je moet handelen. Maar als je die 
angst voor het vreemde nooit doorhuivert, dan blijf je erdoor overvallen worden. Dan blijft 
intermenselijk contact een ongetrainde spier”, zegt Roosen (NRC3). 
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Trend 8. Maatschappelijk onbehagen neemt toe

Onbehagen in de Nederlandse samenleving is niet nieuw. Wel lijkt het de afgelopen jaren licht toe te 
nemen (COB1). Onbehagen staat voor (latente) zorgen onder burgers over ontwikkelingen in de 
samenleving (Steenvoorden) of een negatieve publieke stemming in combinatie met gevoelens van 
onmacht (RMO). Het vertrouwen in instituties neemt af. (Zie trend 1. Vertrouwen in instituties neemt af, 
mensen zoeken vertrouwen bij elkaar) Het vertrouwen van Nederlanders in elkáár en in de Nederlandse 
samenleving is juist nog steeds hoog. Wel zijn er grote verschillen: het vertrouwen wordt groter 
naarmate het opleidingsniveau hoger is (WRR8). 

Het gaat bij onbehagen om verlies van vertrouwen in instituties, gevoelens van onmacht en onrecht-
vaardigheid, zorgen over de manier van samenleven en onvrede over de politiek. Daarnaast gaat het 
om gevoelens van onveiligheid, vrees voor verlies van identiteit en sociaal-economische onzeker-
heid. Deze gevoelens kunnen aan meer concrete ontwikkelingen worden gekoppeld: toegenomen 
immigratie, problemen met (toegang tot) de zorg of de eigen gezondheid, toegenomen dreiging van 
terrorisme en toegenomen inkomens- en baanonzekerheid. (Zie trend 2. Onzekerheid neemt toe & 
nieuwe manieren van coping) Een combinatie van deze factoren zorgt voor maatschappelijk onbehagen 
(COB1). Dit onbehagen uiten veel Nederlanders ook: op verjaardagsfeestjes, in het stemhokje, in de 
media of bij demonstraties (Kenniskamer). 

“Iedereen kan onzin spuien. Dat is natuurlijk van alle tijden, maar met de sociale media kan iedereen dat 
volgen en zien. Geen journalist die dat filtert. Daardoor wordt het lastiger vast te stellen hoe iets nu echt 
zit en vanuit welke context iets wordt geplaatst. Wat blijft hangen, is het beeld dat er van alles niet deugt. 
Dat werkt onbehagen in de hand.” – Saskia Belleman, rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf
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In 2017 maken Nederlanders zich vooral zorgen over de manier van samenleven (normen en waarden), 
immigratie en integratie, en de gezondheidszorg. De manier van samenleven staat tegelijkertijd ook 
bovenaan de lijst van wat mensen goed vinden gaan in ons land. De Haagse politiek moet volgens 
burgers vooral prioriteit geven aan de zorg. Tot halverwege 2016 was dat lange tijd de werkgelegen-
heid (COB2, COB3). Ook uit ander onderzoek blijkt dat mensen bezorgd zijn over de (ouderen)zorg. 
Die zorgen worden vaak ingegeven door berichtgeving in de media en verhalen van anderen  
(NL denkt mee1). 

De zorgen over de ouderenzorg leiden tot onzekerheid onder ouderen. (Zie trend 2. Onzekerheid neemt 
toe en nieuwe manieren van coping) Zijn er genoeg mantelzorgers om mij heen? Waar kan ik wonen nu 
de verzorgingshuizen sluiten? Hoe voorkomen we dat mensen vereenzamen? Eenzaamheid is niet 
iets waar ouderen graag over praten (Coalitie erbij, Gemeente Rotterdam). 

Voorbeeld

Voor mekaar
In 2014 startte de gemeente Rotterdam het actie-
programma ‘Voor mekaar’. Via dit actieprogramma 
zijn onder andere alle 75-plussers in zes zogenoemde 
‘accentwijken’ benaderd voor een huisbezoek. 
Eenzaamheid is in Rotterdam één van de grootste 
sociale problemen. En er rust een taboe op.  
De aanpak lijkt succesvol. In 2016 was er een daling 
zichtbaar van de gevoelde eenzaamheid in Rotterdam, 
tegen een stijgende landelijke trend in (NOS2, GGD, 
Gemeente Rotterdam). 

Implicaties overheidscommunicatie

Communicatie kan onbehagen verminderen
De overheid kan onbehagen veroorzaken wanneer zij te weinig oor heeft voor gevoelens die er leven 
en wanneer haar prestaties als ondermaats worden ervaren. De overheid kan aan de andere kant 
ook oplossingen bieden: misstanden aanpakken en empathischer zijn. Hoe? Een interdepartemen-
tale werkgroep, de zogeheten kenniskamer, ingesteld naar aanleiding van het toegenomen 
onbehagen formuleerde daar in juni 2017 concrete acties voor: 
• Sluit aan in taal, benut bestaande kanalen beter om te communiceren, zoek tegenspraak op, stel 

je open voor dialoog en co-creatie, juist bij complexe opgaven.
• Manage de verwachtingen, doe wat je zegt en reageer snel als afspraken niet worden nagekomen.
• Bevorder prettig contact met de overheid, niet alleen in dienstverlening en handhaving, maar ook 

bij agendering en beleidsvorming.
• Ga het experiment aan om te kijken of iets werkt (Kenniskamer). 
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Techdriven 
Van mens naar machine, van fysiek 
naar virtueel

Nieuwe technologieën, zoals bots, de blockchain en augmented reality, hebben steeds meer 
impact op de manier waarop we met elkaar samenleven en communiceren. De omvang daarvan 
is nog lang niet zichtbaar omdat er veel achter de schermen gebeurt. Bovendien versterkt de ene 
ontwikkeling de andere. Er is een verschuiving gaande van mens naar machine en van de fysieke 
wereld naar de virtuele wereld. Deze nieuwe technologie maakt ons kwetsbaarder voor 
cyberdreigingen.

Trend 9. Hyperpersonalisatie & the rise of bots 

De hoeveelheid data groeit razendsnel. Bijna alles wat we doen genereert data en er zijn steeds meer 
mogelijkheden om die databronnen aan elkaar te koppelen via big data-analyses (STT). Op basis van 
die data kunnen computers steeds beter voorspellen en beslissingen nemen (kunstmatige intelli-
gentie) en zichzelf verbeteren (machine learning). Deze kunstmatige intelligentie versnelt de 
ontwikkeling van allerlei nieuwe technologieën. 

“De echte innovaties vinden plaats als we technieken combineren. Een zelfrijdende auto bijvoorbeeld is 
een combinatie van sensoren plus AI plus blockchaintechnologie. Je rijdt praktisch in een computer die 
communiceert met alles en iedereen.” – Marloes Pomp, zelfstandig adviseur
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Belangrijke mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en machine learning zijn hyperpersonali-
satie en (chat)bots. Hyperpersonalisatie ontstaat wanneer online suggesties worden gedaan op basis 
van eerder gedrag of eerdere voorkeuren. Hoe slimmer het algoritme, hoe persoonlijker het aanbod 
van informatie op mensen wordt afgestemd (STT, Duursma). Consumenten krijgen bijvoorbeeld 
gericht online advertenties voorgeschoteld. Soms wekt dit irritatie. Als tegenreactie op vooral 
opdringerige online advertenties, installeren steeds meer mensen een adblocker. In 2017 gebruikt 
22% van de Nederlanders zo’n adblocker (Reuters). Adverteerders zullen daarvoor alternatieven 
moeten vinden: content bieden die mensen aanspreekt en die aanzet tot interactie (Weforum2, 
Buyselladds). Bijvoorbeeld via online influencers. Ook de Rijksoverheid past dit toe. (Zie trend 14. 
Hyperconnected & bewust offline)

Ook locatiegegevens kunnen worden benut voor die personalisatie. Trendwatcher Jarno Duursma 
spreekt wel van het ‘tijdperk van de suggestie’. Als je bijvoorbeeld in een bruidswinkel een jurk staat 
te passen met vriendinnen, vraagt je smartphone of hij een Facetimegesprek met je moeder zal 
starten, zodat zij ook kan meekijken (Duursma). 

Bots voeren autonoom menselijke taken uit, zoals een webpagina raadplegen of een bericht 
plaatsen. Ze bedienen zich van nieuwe interfaces. Bij chatbots type je tekst in en antwoordt de robot 
met tekst terug. Veel andere bots gebruiken spraak als interface. Denk aan SIRI (de virtuele assistent 
van de iPhone) en Alexa (de slimme speaker van Amazon). Straks kunnen we nog meer: met gebaren 
en zelfs gedachten van alles aansturen (De Telegraaf ). 

Hyperpersonalisatie wordt versterkt door ons eigen gedrag op sociale media. Steeds vaker communi-
ceren we één op één, via messaging apps zoals WhatsApp en Facebook Messenger in plaats van op 
sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Driekwart van de Nederlanders gebruikt actief 
Whatsapp en bijna de helft van de Nederlanders Messenger (Ruigrok). In reactie hierop zetten 
organisaties steeds vaker messaging platforms en (chat)bots in. Bijvoorbeeld om klanten snel, 
persoonlijk en correct verder te helpen (Kantar). Vooral bots bieden veel mogelijkheden: ze werken 
24/7 door, kunnen veel tegelijk aan in hoog tempo, en leren van eerdere conversaties. Goed klant-
contact is belangrijk, zeker voor millennials en iGeneratie (geboren vanaf 2000, ook wel Generatie Z 
genoemd). Zij laten een merk eerder vallen als het niet snel genoeg antwoordt op sociale media 
(Watermelon). De verwachting is dat (chat)bots/sociale robots uiteindelijk slimmer en mogelijk zelfs 
creatiever worden dan mensen (De Volkskrant3). 

Daarnaast worden bots en messaging platforms bínnen organisaties vaker ingezet. Dat verandert de 
interne communicatie. Immers niet alleen medewerkers nemen aan interne conversaties deel, maar 
ook allerlei verschillende bots (Pomp). Denk bijvoorbeeld aan Ivy (een HR-bot waar medewerkers 
terecht kunnen met vragen over salaris of verlof ) of Howdy (die met alle medewerkers tegelijk kan 
communiceren om vervolgens een vergadering in te plannen). Doordat routinematige handelingen en 
eenvoudige werkzaamheden steeds vaker overgenomen worden door bots, treden er ook verschuivingen 
op in de arbeidsmarkt. (Zie trend 2. Onzekerheid neemt toe & nieuwe manieren van coping)

Voorbeeld

Tone of voice op maat met Crystal Knows
Crystal Knows is een softwareprogramma dat hyperpersonalisatie mogelijk maakt. Het stelt 
profielen samen van mensen op basis van hun uitlatingen op sociale media. Wie wil er bijvoorbeeld 
zakelijk benaderd worden en wie liever met wat small talk? “Crystal tells you the best way to 
communicate with any prospect, customer or coworker” (crystalknows.com). 



38 Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie

Voorbeeld

Travel chatbot
KLM heeft een Facebook Messenger-bot waaraan je al je vragen kunt stellen en die met je chat over 
je vlucht. Kijk op www.topbots.nl voor een demo.

Implicaties overheidscommunicatie

Je nieuwe collega is een bot 
Veel routinematige communicatie op bijvoorbeeld supportafdelingen kan door (chat)bots worden 
overgenomen. Geavanceerde bots kunnen zelfs gaan voorzien in de behoefte aan menselijk contact. 
Om bots te monitoren en om te reageren waar het misloopt, blijft persoonlijke/menselijke commu-
nicatie nog nodig. Bots die niet goed functioneren, worden snel als vervelend en irritant beschouwd. 
Dat leidt tot een negatieve gebruikerservaring met consequenties voor de reputatie/het imago van 
een organisatie. Ook kunnen bots leiden tot een filterbubbel. (Zie trend 15. Filterbubbels & doorprikken 
ervan) Gebruikers van bots komen nog meer in hun eigen kanalen te zitten. Ook binnen organisaties 
kan hierdoor verkokering optreden (Pomp). Verder is de vraag wat het met medewerkers doet als 
hun organisaties voor een groot deel uit bots bestaan. 

Implicaties overheidscommunicatie

Multidisciplinaire communicatieteams nodig 
Data-analyse en machine learning vormen een vast en belangrijk onderdeel van nieuwe communi-
catietechnologieën. Is de organisatie hier klaar voor? Niet alleen ontstaat behoefte aan een sterke 
ICT-infrastructuur met een goede beveiliging. Ook is er meer behoefte aan multidisciplinaire teams 
om nieuwe communicatievraagstukken te kunnen beantwoorden en daarmee gebruik te maken van 
deze nieuwe technologieën (De Witte). De communicatieprofessional werkt binnen zo’n team nauw 
samen met andere disciplines zoals ICT, beleid en data-analisten. 

http://www.topbots.com/project/klm-facebook-messenger-chat-bot-guide/
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Trend 10. Blockchainrevolutie

Blockchain kan een gamechanger worden, net als het internet in de jaren negentig. Een blockchain 
is een decentrale, open database, waarvan niemand exclusief eigenaar is. De database houdt zelf een 
groeiende lijst van gegevens bij van bijvoorbeeld activa of transacties, die gehard zijn tegen manipu-
latie en vervalsing. De data worden automatisch verwerkt, gevalideerd en cryptografisch beveiligd 
vastgelegd. Dit gebeurt door miners: mensen die blockchainsoftware op hun server draaien. Zij beheren 
de database (Bitcoinmining.com). De tussenkomst van een ‘vertrouwde’ derde partij is hier door dus 
niet meer nodig om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen. De producten en diensten 
zijn ‘slim’: ze weten zelf wanneer iets gekocht of verkocht is. Eigendom, zoals van een stuk land, kan 
onomstotelijk worden geregistreerd met blockchain. Het maakt cryptocurrency mogelijk, zoals de 
bitcoin. 

Waar mensen voorheen afhankelijk waren van banken, notarissen en de overheid als het ging om 
betrouwbare transacties, vervaagt deze rol door de opkomst van blockchaintechnologie (YouTube1, 
Tweakers). Werkwijzen kunnen transparanter, democratischer, efficiënter en veiliger worden (Pomp). 
In 2016-2017 liepen bij de Rijksoverheid 25 blockchainpilots, onder andere bij de Belastingdienst en 
het Kadaster. Het wachten is op een DigiD via blockchain of een waterdicht systeem voor digitaal 
stemmen (Frankwatching1, Blockchainpilots).
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Voorbeeld

Privacygevoelige dossiers delen met blockchain
De overheid doet verschillende verkenningen 
naar mogelijke toepassingen van de block-
chain. Volgens adviseurs Marloes Pomp en 
Koen Hartog kan de dienstverlening met de 
blockchain beter worden (lees: sneller, 
efficiënter en betrouwbaarder).  
En kunnen burgers eigendom krijgen over meer 
van hun gegevens; veiliger en autonomer dan 
ooit. Een van de blockchainpilots bij de 
Rijksoverheid is die van Halt-Straf. Er is 
onderzocht of er een betere bescherming van 
persoonsgegevens in de JenV-jeugdketen 

mogelijk is. Conclusie: de blockchain kan zo ingericht worden dat bepaalde processen sneller en 
veiliger kunnen worden uitgevoerd. En met een niet-publieke blockchain hoeft alleen bureau Halt 
van de identiteit van de jongere op de hoogte te zijn en kunnen andere partijen alleen toegang 
krijgen tot need-to-know informatie. Op dit moment wordt vaak nog het volledige dossier lokaal bij 
verschillende partijen opgeslagen (Blockchainpilots). (Zie trend 13. Toenemend bewustzijn privacyrisico’s) 

Voorbeeld

Blockchain aid: oogverificatie in vluchtelingenkampen
In de humanitaire sector biedt de blockchain al mogelijkheden. Misbruik van (financiële) middelen 
kan hierdoor worden voorkomen. NGO’s en goede doelen zijn door de blockchain immers niet meer 
afhankelijk van banken en tussenpersonen om (gedoneerd) geld bij degenen die het nodig hebben 
te bezorgen. Het gaat sneller en met minder kans op fraude en corruptie. Ook zijn ze minder 
afhankelijk van externe gegevensbronnen; alles wordt namelijk geregistreerd in de blockchain.  
In het vluchtelingenkamp Al-Zaatari in Jordanië worden inmiddels met behulp van oogverificaties 
(irisscans) via de blockchaintechnologie voedselpakketten uitgedeeld (Bacchi). 

Implicaties overheidscommunicatie

Blockchain voor track & trace van informatie
Het is nog lastig te overzien hoe disruptief de blockchain wordt en welke nieuwe mogelijkheden die 
het communicatievak gaat brengen. De blockchain biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om nep-
nieuws tegen te gaan. (Zie trend 16. Fake news & factchecking) Zo kun je er bronnen mee vastleggen, 
reviews mee tracken en zelf autorisaties instellen voor je eigen informatie: wat kan op welk moment 
met wie gedeeld worden? 
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Trend 11. AR, VR en MR – beleef de nieuwe ‘echte’ wereld 

Beeld, ervaring en beleving worden belangrijker bij het overdragen van informatie: de technologie 
kan ons een andere wereld laten beleven. Augmented reality (AR) legt een digitale laag (overlay) over 
de fysieke wereld. Virtual reality (VR) verplaatst de gebruiker naar een volledig gesimuleerde wereld 
(Dell). En mixed reality (MR) voegt de fysieke en de virtuele wereld samen en zorgt ervoor dat 
interactie mogelijk is. Microsoft noemt dat ‘holographic computing’ (Foundry). Nu gaat het nog met 
grote brillen zoals Oculus Rift en Hololens, maar dat zal veranderen. Straks is het een lens die je op je 
oog legt. En met de AR-kit van Apple, die naar verwachting eind 2017 uitkomt, kan iedereen op zijn 
eigen smartphone of tablet AR-lagen over de fysieke wereld bouwen. 

Veel organisaties experimenteren al met augmented reality. Bij Ikea kun je uitproberen hoe nieuwe 
meubels in je eigen huis staan. En bij Albert Heijn kun je via AR producten scannen voor meer 
informatie. Juist de combinatie van verschillende technologieën creëert nieuwe mogelijkheden. 
Denk aan de koppeling van AR met de 3D-printer. Je past iets online, bijvoorbeeld een bril, en deze 
wordt meteen op maat uitgeprint (Roger Bacon). Verder wordt er gewerkt aan voelen en proeven op 
afstand (Dell).

Voorbeeld

AH Productscanner met AR
Juli 2017 introduceerde Albert Heijn een productscanner met augmented reality. Daarmee kun je 
bijvoorbeeld bekijken welke ingrediënten in de producten zitten en wat de herkomst is. Als je de 
camera van je telefoon op een product richt, dan komt de verpakking ‘tot leven’ op je scherm. Er is 
veel meer ruimte voor extra informatie dan op het etiket. Eerder had AH al een app waarmee je 
dino’s door je huiskamer kon laten vliegen (AH). 

Voorbeeld

Presidentskandidaat als hologram
De Franse presidentskandidaat Mélenchon werd op 18 april 2017 als hologram geprojecteerd in Parijs, 
terwijl hij in Lyon een zaal toesprak. 
Microsoft heeft in zijn lab ‘holoportation’ ontwikkeld: virtual 3D teleportation in real-time. Zo kunnen 
bijvoorbeeld familieleden op afstand elkaar ontmoeten (YouTube2). 
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<-> Keerzijde van technologie: meer cyberdreigingen

Hoe ICT-intensiever de economie, hoe kwetsbaarder Nederland is voor onder meer cyberfraude, 
ran somware en digitale spionage. In 2017 installeerden criminelen gijzelsoftware, zoals WannaCry, in 
bijvoorbeeld Nederlandse ziekenhuissystemen. Bestanden zijn daarbij versleuteld totdat de eigenaar 
losgeld betaalt in bitcoins. Ook criminelen kunnen gebruik maken van blockchaintechnologie.  
(Zie trend 10. Blockchainrevolutie) Verder zijn er cybersecurityproblemen als gevolg van apparaten die het 
Internet of Things (IoT) vormen. De beveiliging van slimme apparaten (energiemeters, camera’s) is vaak 
niet op orde. Een hacker kan op afstand informatie uitlezen of de besturing ervan overnemen. En robots 
zijn nog gemakkelijker te hacken dan IoT-apparaten (AG Connect). De huidige maatregelen van de 
overheid volstaan niet, stelt het Rathenau Instituut (Rathenau2). De Rijksoverheid richt in 2018 een 
kenniscentrum op om samen met bedrijven aan digitale veiligheid te werken: het Digital Trust Centre 
(Rijksoverheid).

“In toenemende mate zullen apparaten ook met elkaar communiceren. Misschien hacken ze zichzelf 
straks ook wel.” – Marloes Pomp, zelfstandig adviseur 

Implicaties overheidscommunicatie

Blockchain voor track & trace van informatie
Het is nog lastig te overzien hoe disruptief de blockchain wordt en welke nieuwe mogelijkheden die 
het communicatievak brengt. De blockchain biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om nepnieuws tegen te 
gaan. (Zie trend 16. Fake news & factchecking) Je kunt er bronnen mee vastleggen, reviews mee tracken en 
zelf autorisaties instellen voor je eigen informatie: wat kan op welk moment met wie gedeeld worden? 

Implicaties overheidscommunicatie

Communiceren via simulaties
AR en VR bieden mogelijkheden om onderwerpen zichtbaarder en beleefbaarder te maken.  
De communicatieprofessional van de toekomst heeft dus een ruimere toolkit. Je zou mensen ideeën 
voor ruimtelijke projecten kunnen laten ervaren in een VR-omgeving, en ook de consequenties van 
beleid of van hun eigen (gewenste en ongewenste) gedrag. Daarnaast zijn dergelijke technieken in 
te zetten als onderdeel van een besluitvormingsproces (scenario’s beleven) of van een opleiding 
(bijvoorbeeld in oefeningen voor militairen). 

Voorbeeld

Infolekken tegengaan
Digicommissaris Bas Eenhoorn roept op tot betere 
informatiebeveiliging. Dit doet hij naar aanleiding van een 
kritisch rapport over de informatiebeveiliging van 
gevoelige informatie in Rotterdam. De agenda en e-mail 
van burgemeester Ahmed Aboutaleb zouden zichtbaar zijn 
voor hackers. Ook zonder pasje kun je toegang krijgen tot 
informatie op het gemeentehuis. Er zijn 700 kritieke 
lekken. Eenhoorn: “Door Internet of Things-technologie 
nemen de risico’s alleen maar toe en wordt alles kwets-
baar. Bij ieder nieuw project moeten cybersecurity-maat-
regelen worden genomen om malware en hackers buiten 
de deur te houden” (Rekenkamer Rotterdam).
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Meer dan privacy 
Zeggenschap over je gegevens, je 
leven

Het gebruik van persoonsgegevens raakt de privacy van mensen. De voordelen van datatoepas-
singen staan nog vaak op de voorgrond, maar de aandacht voor de schaduwzijden groeit.  
Het debat gaat daardoor steeds meer over fundamentele kwesties: macht, marktordening en 
autonomie. Wie is eigenaar van de data? Zijn er nieuwe mensenrechten nodig? Het bewustzijn 
over de privacyrisico’s neemt toe. Meer mensen hebben behoefte aan controle en zeggenschap 
over hun gegevens. Bedrijven spelen daarop in, mede ingegeven door de nieuwe privacywet-
geving van mei 2018.

Trend 12. Discussie over dataeigenaarschap en macht: nieuwe mensenrechten

In discussies over persoonsgegevens gaat het vaak over de uitvoering van privacywetgeving en over 
incidenten, bijvoorbeeld als er data gelekt zijn. De aandacht voor meer fundamentele kwesties groeit 
echter, vooral onder experts. Zo laten verschillende publicaties zien dat door de toenemende impact 
van dataverwerking, issues op tafel komen als machtsverhoudingen, marktordening, autonomie, 
vrijheid, veiligheid, burgerrechten en ethiek (Rathenau3, STT, Tokmetzis1, WRR9). Denk aan data- 
ownership: wie is eigenaar van welke data? Facebook, Google, adverteerders, gebruikers, overheden? 
En wie zit er aan de knoppen van het algoritme waarmee je de data verwerkt? Ook is er discussie over 
de economische waarde van data en groeit het belang van databeveiliging. (Zie Cyberdreigingen bij 
trend 9, 10 en 11)
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Door big data-analyse en kunstmatige intelligentie nemen de toepassingsmogelijkheden van data 
toe. Marketeers zijn steeds meer in staat om op basis van online gedrag profielen op te bouwen die 
het koopgedrag voorspellen. Deze kennis wordt vervolgens ingezet om koopgedrag op individuele 
basis te sturen. Maar wat als dit ook blijkt te kunnen met stemgedrag? (Bits of Freedom). Dit doet de 
waarde van data stijgen, zowel maatschappelijk (met data heb je macht over keuzes en besluiten van 
mensen) als economisch (data kunnen geld opleveren). De discussie verschuift hierdoor van ‘ik heb 
niets te verbergen’ naar ‘ik wil vrij beschikken over datgene waar ik recht op heb’ (STT).

Bedoeld en onbedoeld kan er door het gebruik en beschikbaar stellen van data veel mis gaan. 
Kwaadwillenden kunnen gegevens bijvoorbeeld benutten voor identiteitsfraude. In 2016 werden bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 5700 datalekken gemeld (Autoriteit Persoonsgegevens). 
Algoritmen kunnen ook onterechte conclusies trekken uit combinaties van persoonsgegevens en 
andere data. Dit leidt vaak tot discussie over ethische grenzen. Algoritmes bepalen in toenemende 
mate financiële adviezen, wie er als crimineel aangemerkt worden, wie ernstige aandoeningen 
zouden hebben (via een fotoanalyse op Facebook bijvoorbeeld) (Trendrede). 
Welke taak heeft de overheid? De overheid wil zelf data benutten, maar moet het gebruik ook 
begrenzen. Er wordt van de overheid gevraagd om mogelijkheden te creëren, maar ook om onge-
wenste effecten tegen te gaan en te waken voor misbruik. Volgens de WRR zijn de analyse en het 
gebruik van data nog te weinig verankerd in regels (WRR8). Het Rathenau Instituut pleit ervoor ‘fair 
persuasion principles’ in acht te nemen. Die gaan verder dan regels over het verzamelen en opslaan 
van gegevens. Ze gaan ook over bescherming tegen verlies van autonomie bij gedragsbeïnvloeding: 
“…. bijvoorbeeld dat je mensen in staat stelt na te gaan hoe informatie hen heeft bereikt, en dat je 
bedrijven oproept transparant te zijn over hun beïnvloedingsmethodes” (Rathenau3). 

Het digitale tijdperk vergt volgens het Rathenau Instituut ook nieuwe mensenrechten op dit gebied. 
Niet alleen een aanscherping en verheldering van bestaande mensenrechten zodat deze beter 
aansluiten bij digitale mogelijkheden. Maar ook twee nieuwe mensenrechten, namelijk: het recht 
om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden, en het recht te kiezen voor menselijk 
contact boven robotcontact (Rathenau3).

Voorbeeld

Frightful Five 
The Tech’s Frightful Five worden ze genoemd door The New York Times (NYT). Het zijn marktleiders 
Apple, Google, Facebook, Amazon en Microsoft. ‘They’ve got us’. We kunnen niet meer zonder ze. 
Worden ze te machtig? Ze bepalen in toenemende mate wat we zien, horen en kopen.
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Voorbeeld

Veiligheid zaaien, wantrouwen oogsten
De Tegenlicht-documentaire ‘De staat van 
paraatheid’ brengt in kaart hoe maatregelen  
van de veiligheidssector grote impact kunnen 
hebben op de maatschappij. Israël is markt-
leider in technologie en inzet van specialisten 
voor veiligheid en terrorismebestrijding. Alles 
wordt gecontroleerd. Er is geen sprake meer van 
privacy. Met name groepen die als risico worden 
gezien, worden structureel en in detail gevolgd. 
De consequentie: iedereen bekijkt elkaar met 
wantrouwen en iedere afwijking van de norm 
wordt gezien als mogelijk veiligheidsrisico.  
De invloed van deze Israëlische veiligheidssector op de Europese markt en onder Europese politici 
groeit, ook door aanslagen in Europa. Daarmee wordt niet alleen technologie geïmporteerd maar 
ook een angstige samenleving (VPRO2).

Voorbeeld

Wie demonstreerde tegen Trump bij zijn inauguratie?
In juli 2017 werd een huiszoekingsbevel uitgevaardigd tegen DreamHost. Dit hostingbedrijf beheert 
de website van de organisatie die de protesten tegen Trump coördineerde tijdens zijn inauguratie. 
De Amerikaanse overheid vroeg gegevens op van een zeer grote groep bezoekers: hun namen, 
adressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers. DreamHost maakte hier bezwaar tegen, en 
met succes. Opvragen van deze data van zoveel mensen stond niet in verhouding tot het belang van 
het opsporen van de mensen die betrokken waren bij de rellen. Het zou de grondwettelijke rechten 
van velen schenden (DreamHost, Trouw4, Superior court of the District of Columbia).

Implicaties overheidscommunicatie

Bewustzijn vergroten van datagebruik
Big data-analyse en kunstmatige intelligentie kunnen gedrag voorspellen en helpen beïnvloeden. 
Ook voor de overheid kunnen de toepassingen bruikbaar zijn om de dienstverlening te verbeteren. 
Ze kan daardoor meer persoonlijk en op maat informeren en contact hebben. Wanneer de overheid 
van deze innovaties gebruik maakt, dan is het van belang het bewustzijn bij burgers over de 
eventuele nadelen te vergroten. Ook is het nodig altijd alternatieve kanalen open te houden waarop 
mensen niet gevolgd worden. (Zie ‘Niet alles online afhandelen’ bij trend 13)

“We moeten natuurlijk gebruik maken van mooie toepassingen, maar daar wel volwassener mee omgaan. Een 
Big-Brothersamenleving kan in rap tempo ontstaan. Ik adviseer mijn kinderen en lezers ervoor te zorgen dat je veel 
minder connected bent en dat je extreem oplet dat alles wat je online doet in de cloud komt.” – Dik Bijl, arbeids- en 
organisatiepsycholoog
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Trend 13. Toenemend bewustzijn privacyrisico’s

Het bewustzijn over de inbreuk op de privacy neemt toe. Waar de fundamentele vragen over 
eigenaarschap en macht meer spelen onder kenners, speelt deze privacykwestie ook onder het grote 
publiek. Oudere groepen waren voor een deel al bezorgd over de data die ze delen. Nu worden ook 
jongeren zich bewuster van de privacyrisico’s die ze lopen. Echt zorgen maken ze zich nog niet, maar 
een grote meerderheid van de millennials heeft al wel de privacy-instellingen op Facebook aangepast 
(Ruigrok). De behoefte aan inzicht en controle over persoonlijke data groeit, aldus de Rijksdienst 
voor Identiteitsgegevens (Blockchainpilots). 

Overigens zijn er meer mensen die zéggen meer controle te willen, dan mensen die daar ook 
daadwerkelijk naar hándelen. Privacy vinden ze belangrijk, maar in de praktijk geven ze de voorkeur 
aan bijvoorbeeld gebruiksgemak. Ook is er veel onkunde: hoe pas je die instellingen aan (Kaspersky)? 
Grofweg zijn er drie groepen consumenten. De meerderheid vindt privacy belangrijk en wil het liefst 
per geval beslissen over hun data. Het delen van gegevens gaat niet van harte. Er is ergernis over de 
keuzeonvrijheid en het risico op misbruik of hacken. Daarnaast is er een groep die nog kritischer is 
over datagebruik. En tot slot is er een kleine groep die zich nergens druk over maakt (Deloitte3).  
De toon lijkt in het algemeen wel kritischer te worden (NL denkt mee2). 

Een andere ergernis komt tot uiting bij online transacties. Je moet gelijk een ‘klantrelatie’ aangaan, 
een account aanmaken. Vervolgens krijg je verzoeken om het product of de dienst te evalueren,  
en nieuwsbrieven/mails als je je niet afmeldt. Gevolg: een wildgroei aan logins, dataverzameling/-
analyse bij bedrijven, en doorlopende gevraagde en ongevraagde service. Klantenbindingstrucs 
worden in toenemende mate doorzien, zeker door jongeren: “Prima wanneer je me een iPad wilt 
geven om me over te laten stappen van energieleverancier of zorgverzekeraar. Maar verwacht niet 
dat ik na de looptijd van deze deal ook klant blijf.” Ze zijn op deze manier niet te verleiden tot (klant)
loyaliteit. Transparantie heeft meer effect (Millennial Footprint). Het wordt wel steeds meer mogelijk 
om zonder account iets te kopen omdat bedrijven in hun analyses van hun siteverkeer merken dat 
veel potentiële klanten afhaken op het moment dat ze een account moeten aanmaken. Bedrijven 
kiezen er daarom vaak voor klanten zelf te laten bepalen of ze zich registreren en vragen alleen die 
gegevens die voor de bestelling nodig zijn (Nielsen). Zo voorkomen ze de reactie “Ik wil helemaal 
geen relatie, ik wil alleen iets kopen”, waardoor bedrijven veel geld kunnen mislopen (UIE). 
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De mogelijkheden om meer controle over data te hebben nemen verder toe. Je kon al via een schrifte-
lijk verzoek inzage krijgen in persoonsgegevens en deze zonodig laten corrigeren. Nu zijn er ook online 
omgevingen waarin je kunt zien welke data zijn verzameld. Bedrijven zoals Google bieden steeds meer 
tools aan waarin consumenten eenvoudig zelf online kunnen aanvinken welke data voor wie en voor 
welke doelen beschikbaar zijn.

Implicaties overheidscommunicatie

Niet alles online afhandelen
Ook de overheid wil meer transacties online afhandelen, zoals via MijnOverheid. De Nationale 
Ombudsman wijst er (in een rapport naar aanleiding van de ‘afschaffing van de blauwe envelop’ van 
de Belastingdienst) op dat het mogelijk moet blijven om op papier te communiceren voor wie niet 
in een online omgeving kan of wil communiceren (Nationale Ombudsman1). In een bredere studie 
naar het gebruik van MijnOverheid waarschuwt de Nationale Ombudsman dat er veel mis gaat 
omdat veel mensen berichten niet lezen, hun berichtenbox niet hebben geactiveerd of niet willen 
activeren (Nationale Ombudsman2). Er zijn dus grenzen aan het beperken van het contact met de 
overheid tot online transacties, zeker als de consequenties groot kunnen zijn, misverstanden op de 
loer liggen, emoties hoog op kunnen lopen en een dialoog nodig is. Persoonlijk contact kan 
effectiever en soms ook goedkoper zijn. Bovendien geeft het mensen het gevoel dat er naar hen 
wordt geluisterd. (Zie ‘Meer contact: relevant en dichtbij’ bij trend 1) 

Voorlichters van Informatie Rijksoverheid beantwoordden tot voor kort vragenstellers altijd via het 
kanaal waarmee zij hun vraag stelden. Soms was dat niet het handigste kanaal voor het antwoord. 
Bij een onduidelijke e-mail zou je beter eerst kunnen bellen voor een toelichting. In de oude situatie 
moest er lang heen en weer worden gemaild. Mensen vonden die werkwijze niet prettig, bleek uit 
het burgertevredenheidsonderzoek: ze gaven een score van 2,7 op een schaal van 5. Nu bellen de 
voorlichters bij online vragen vaker, vooral bij complexe vragen. Mensen die zijn gebeld, geven  
een 4,5 (Informatie Rijksoverheid). 

Voorbeeld

Coffee with a cop
De politie wil bereikbaar en benaderbaar zijn; niet 
alleen online, maar ook offline. Ze gaat meer 
mobiel werken, bijvoorbeeld in pop-up politie-
bureaus. Zo ontstaan nieuwe manieren om in 
contact te komen met burgers. In Dordrecht 
kunnen inwoners terecht bij een wekelijks 
spreekuur in de lokale McDonalds, voor ‘coffee 
with a cop’. In Ridderkerk maakt de wijkagent 
selfies met voorbijgangers en in de Bollenstreek 
rijden agenten rond met een camper om erachter 
te komen wat burgers precies van de politie 
verwachten (Politienieuws).
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Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 
Daarmee sluit Nederland aan bij de Europese privacywetgeving. Door de AVG verstevigt de positie 
van burgers. Zij krijgen het recht om ‘vergeten’ te worden (tenzij daarmee wettelijke vereisten in het 
geding komen), en zij mogen rekenen op transparantie over gegevensverzameling en -verwerking. 
(Zie ‘Fair persuasion principles’ bij trend 12) Het wordt verplicht toestemming te vragen op basis van 
duidelijke informatie, en er is het recht om die toestemming weer in te trekken.

Voorbeeld

Google-campagne over je gegevens
Google informeert consumenten proactief over hun mogelijkheden om zelf instellingen aan te passen. 
Met infographics en advertenties in kranten. Strekking: ‘Het zijn jouw gegevens, dus jij beslist’. Beheer, 
bescherm en beveilig je account. Zo zijn ze transparant en zijn ze kritiek van gegevensmisbruik voor. 

Implicaties overheidscommunicatie

Communiceer over data-uitwisseling 
De overheid heeft vaak te maken met de vraag wie gebruik mag maken van welke data en met de 
vraag hoe het eigenaarschap is geregeld. Ze beschikt zelf over veel databronnen. Denk aan de 
Basisregistratie Personen, Belastingaangiftes en CBS-data. Maar ook bij het opstellen van wetge-
ving kan dataeigenaarschap een belangrijke rol spelen. Dit gebeurde bij de invoering van het 
landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De belangrijkste reden voor zo’n dossier is efficiënte 
uitwisseling van gegevens tussen medici. Kritiek op dit landelijk EPD richtte zich onder meer op de 
risico’s als medische gegevens in verkeerde handen zouden vallen en op de onduidelijkheid over 
eigenaarschap. De wet is uiteindelijk in de Eerste Kamer gestrand. De twijfels over het gebruik en 
het dataeigenaarschap ondermijnden het draagvlak. Jaring Hiemstra, directeur Ynformed: “Houd 
oog voor de mens achter de data, gebruik data om een helpende overheid te zijn in plaats van een 
big brother, en wees transparant over hoe je data inzet” (Omooc). Anders kan gegevensgebruik het 
vertrouwen in de overheid schaden. Communicatie kan bijdragen aan die transparantie, bijvoor-
beeld volgens de principes van persuasion die het Rathenau Instituut heeft voorgesteld.

Implicaties overheidscommunicatie

Gevolgen van toestemming weigeren 
Bewustwording van de privacyrisico’s kan mensen terughoudender maken in wat ze online delen en 
waar ze toestemming voor geven. Dit worden chilling-effects genoemd: mensen gaan hun gedrag 
aanpassen als ze zich ervan bewust zijn dat ze in de gaten worden gehouden. Dit is vergelijkbaar met 
netjes gaan rijden als er een politieauto achter je rijdt. Deze ‘ingehoudenheid’ leidt tot twee nadelige 
gevolgen voor overheidscommunicatie. Ten eerste wordt het lastiger om gerichte marketing in te 
zetten. (Zie trend 9. Hyperpersonalisatie & the rise of bots) Ten tweede vermindert het de waarde van 
de monitoring van sociale media. Als de groep die info deelt kleiner wordt, beperkt en vertekent dat 
het beeld over wat er speelt in de samenleving. (Zie Mediamonitoring bij trend 14) Dat neemt niet weg 
dat er binnen de grenzen van de wet mogelijkheden blijven om persoonsgegevens te gebruiken.
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24/7 online 
Continu content maken en volgen

Iedereen is hyperconnected. Mensen posten en liken voortdurend op platforms als Facebook  
en Instagram. Slimme algoritmen bepalen op grond van het gedrag op sociale media wie wat 
voorgeschoteld krijgt. Daardoor ontstaan filterbubbels: je ziet vooral (nieuws)updates van 
gelijkgestemden. Nepnieuws krijgt meer kans. Nieuwsplatforms zijn nog steeds belangrijk, 
maar veranderen door de online interactie met het publiek. Er zijn al wel tegenbewegingen: 
mensen zijn vaker bewust offline, bubbels worden doorgeprikt en feiten worden gecheckt. 

Trend 14. Hyperconnected & bewust offline

Mensen zijn voortdurend online en kijken langer, vaker en gefragmenteerder via verschillende 
apparaten naar media. Ze kiezen de momenten en plaatsen zelf, on demand. Jongeren en hoger-
opgeleiden lopen over het algemeen voor op ouderen in het adopteren van dit nieuwe kijk-, luister- 
en leesgedrag (SCP5). Iedereen kan content maken door te posten op sociale media, te bloggen of 
vloggen. Dat doen lang niet alleen de grote, bekende vloggers, de influencers. Er zijn juist ook 
gespecialiseerde influencers met een klein, gefocust bereik (Frankwatching2). Succesvolle influencers 
kunnen leven van betaalde posts. Het genereren van aandacht voor posts, artikelen en filmpjes 
(contentmarketing) is een groeiend specialisme. 
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Content maken gebeurt ook steeds meer op het moment zelf, realtime, bijvoorbeeld via Facebook 
Live. ‘Live gaan’ op Instagram en Facebook lijkt populair te worden: onderling live beelden uitwis-
selen en daar direct op reageren. Vooral jongere consumenten vinden de live streaming leuk omdat 
het persoonlijker is, transparanter en echter (MarketingMed). 

Voorbeeld

Online influencermarketing door  
de Rijksoverheid
Vlogger Dylan Haegens is gevraagd voor de NIX18-
campagne. Hij zette ‘10 redenen om niet te roken’  
op YouTube (2,3 miljoen weergaven) met de hashtags 
#geefgeenpeuken #neemgeenpeuken. Er zijn meer  
voorbeelden van vloggers en bloggers die zijn ingezet  
door de Rijksoverheid, zoals Britt Scholte voor de 
Fietsmodus-campagne en Girlswordproblems voor  
Studeer met een Plan. 

022_OW_KatPoster_a3.indd   1 28-06-16   16:16

Implicaties overheidscommunicatie

De communicatieprofessional als contentcoach
Omdat iedereen in de organisatie communiceert, onder meer op sociale media, wordt van de 
communicatieprofessional meer de rol van coach en facilitator gevraagd. Van contentmaker naar 
zorgen dat anderen in de organisatie zelf meer en betere content kunnen maken. Bijvoorbeeld door 
ze te trainen in webcare, filmen met je smartphone en schrijven voor het web. Verder werpt 
‘iedereen 24/7 online’ vragen op over de mate waarin een organisatie regie kan en wil hebben over 
de communicatie door individuele medewerkers: wanneer spreken ze namens zichzelf, wanneer 
namens de organisatie? Hun operationele communicatie kan leiden tot een groter spanningsveld 
met communicatie over (politieke) doelen en beleidskeuzes. In ieder geval is het van belang dat 
medewerkers goed op de hoogte zijn van de koers, doelen en activiteiten van de organisatie. 
Voordeel van gemakkelijk kunnen publiceren is dat woordvoerders zelf direct hun boodschap kwijt 
kunnen, via nieuwsberichten en video’s op de eigen kanalen (naast boodschappen via nieuwsmedia 
en journalisten).

Implicaties overheidscommunicatie

Mediamonitoring
Stakeholders waarmee de overheid te maken heeft, en ook individuele burgers, geven via sociale 
media hun mening. Dit goed volgen is een belangrijk onderdeel van stakeholdermanagement (naast 
bijvoorbeeld het betrekken van de partijen bij de ontwikkeling van beleid). Het biedt mogelijkheden 
om beter aan te sluiten bij de verwachtingen die partners en anderen van je hebben (De Witte).  
Veel overheidsorganisaties doen dit al en hebben daar speciale newsrooms voor ingericht. 
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Tegelijk is er een toenemend bewustzijn van de negatieve invloeden van sociale media en altijd 
online zijn. Daardoor doet zich ook een tegenbeweging voor: meer mensen kiezen ervoor vaker 
offline te zijn. Vooral jongeren hebben deze behoefte (Mare2, CBS8). Ze zoeken bewust een prikkel-
arme omgeving op. Bijvoorbeeld omdat ze stress ervaren van de angst om iets te missen (FOMO, de 
fear of missing out) of omdat ze meer controle en privacy willen. (Zie trend 13. Toenemend bewustzijn 
privacyrisico’s) 

Altijd online zijn maakt dat je beter op de hoogte bent, maar het heeft ook gevolgen voor de 
ontwikkeling van je hersenen en het onderhouden van sociale relaties ‘in real life’ (Scientias). Door 
alle informatie in je smartphone is het bijvoorbeeld niet meer nodig om anderen de weg te vragen, 
en dus interactie met anderen aan te gaan. Daardoor doen mensen minder ervaring op in het voeren 
van een gesprek, het oplossen van misverstanden en het ervaren van het plezier als je iemand anders 
helpt (Hoepman). 

Voorbeeld

Super Stream Me, of juist een jaar offline
Wat doet het met je als je dag en nacht je leven online deelt? Televisiemakers Tim den Besten en 
Nicolaas Veul deden daar verslag van in hun documentaire Super Stream Me. Dit ‘privacyproject’ 
van VPRO stopte eerder dan gepland: de twee braken hun experiment af, uitgeput door de continue 
stroom informatie en het gebrek aan privacy (VPRO3, Van Loon). Johan van Houten, oprichter van 
Digiminderen, ging juist een jaar lang offline, wat hem veel rust gaf. Hoewel het vaak handig is om 
online dingen te regelen, beperkte hij ook na dat jaar zijn online gedrag, om ‘in het moment’ te 
blijven en geen sociale druk te voelen. Regels: slechts tweemaal per dag e-mail checken en geen 
internet voor 9 uur of na 22 uur (Bewustoffline).
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Trend 15. Filterbubbels & doorprikken ervan

Een derde van de mensen gebruikt Facebook om nieuws te volgen (Reuters). Het beeld dat mensen 
van de werkelijkheid hebben, kan vertekend raken omdat Facebook ieders timeline samenstelt op 
basis van eerdere likes. Iedereen leeft daardoor in zijn of haar eigen bubbel. 

Steeds meer mensen weten dat deze filterbubbels bestaan. Zo heeft ruim een derde van het publiek 
de instellingen zelf aangepast waardoor algoritmes van sociale media minder impact hebben op  
wat je als nieuwsaanbod krijgt. In enkele landen (Spanje, Maleisië, Brazilië) neemt het gebruik van 
WhatsApp om nieuws te vinden toe, omdat daar geen algoritmes gebruikt worden om nieuwsberich-
ten te selecteren (Reuters). Andere nieuwsplatforms zetten zelf mechanismen in om filterbubbels te 
doorbreken. Zo doet Blendle op de website bewust suggesties die niet aan eerdere keuzes voldoen. 
Dat benoemen ze op de site: “Zo af en toe trekken we ons bewust niks aan van je voorkeuren. Dan 
verrast onze redactie je met iets wat je anders had gemist. Doei filterbubbel.”

Implicaties overheidscommunicatie

Meer routes, diverse kanalen
De mediagebruiker bepaalt de kanalen waarop de overheid het best kan adverteren. Voorheen 
betekende dat een beperkte keuze uit tv, radio en krant. Nu verspreidt het publiek zich over steeds 
meer kanalen in het versnipperde medialandschap. Vooral in de online wereld is het steeds 
moeilijker om mensen te bereiken, mede door de filterbubbels. 

Dit heeft als gevolg dat adverteerders stil moeten staan bij waar hun advertenties terecht komen. 
Past het kanaal goed bij hun organisatie? Komt hun doelgroep daar? Hoe serieus wordt het kanaal 
genomen? In welke context staat je uiting? Vragen die de communicatieprofessional zich altijd al 
stelde, maar die nog belangrijker worden nu er filterbubbels zijn. 
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Trend 16. Fake news & factchecking

Doordat iedereen nieuws kan maken, neemt de hoeveelheid nepnieuws toe. De snelheid van het 
delen werkt daarnaast onzorgvuldigheid in de hand. Toen in 2017 een auto inreed op het publiek bij 
Amsterdam Centraal, ontstond op de sociale media al snel het beeld van een terreurdaad, terwijl  
de automobilist ‘gewoon’ onwel bleek te zijn geworden. Welke bronnen kunnen we vertrouwen? 
Hebben media en influencers alles wat ze vertellen wel gecheckt? Vormen mensen zich een afgewogen 
mening? Degene die iets deelt, wordt al snel gezien als een betrouwbare bron. Immers, als de 
boodschap komt van iemand in je eigen netwerk, dan zal het wel waar zijn. Het nepnieuws kan een 
imago gemakkelijk beschadigen. 

“Complottheorieën, al dan niet gefaciliteerd door (sociale) media, kunnen heel schadelijk zijn.” 
– Patrick van der Duin, Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het vertrouwen van mensen in de klassieke 
media, die zich staande moeten houden in de snelle dynamiek van meningen via sociale media. 
Hun vertrouwen in kranten en televisie is vooral afhankelijk van hun oordeel over het nieuws: zijn 
de onderwerpen evenwichtig geselecteerd, zijn de gepresenteerde feiten geloofwaardig en is de 
interpretatie in balans? “Niet alles wat je ziet of leest klopt” (COB2).

Voorbeeld

Lyrebird ‘steels your voice’ – fake audio
Met nieuwe technologie kun je bronnen verdraaien en nepnieuws de wereld in helpen. Kunstmatige 
intelligentie maakt het mogelijk om audio en zelfs video te manipuleren. Met Lyrebird kun je 
zelfbedachte zinnen laten uitspreken met de stem van anderen, zoals die van een bekende politicus. 
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Toch leven we niet in het post-waarheidstijdperk. Kranten hebben bijvoorbeeld een rubriek waarin 
feiten worden gecheckt. Google en Facebook nemen maatregelen om te waarschuwen voor moge-
lijke onwaarheden of onbetrouwbare bronnen. Zo voert Facebook in samenwerking met de 
Universiteit Leiden en Nu.nl een experiment uit om nepberichten te detecteren en te rapporteren. 
Zij gaan dan na of de berichten juist zijn (Nu.nl2). 

Voorbeeld

Meer nep: van internettrollen tot volgers kopen
Politieke partij Denk zette tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 
internettrollen in: sociale media-accounts van niet-bestaande personen. Die roerden zich in 
politieke discussies en beïnvloedden de publieke opinie (NRC4). Volgers en likes zijn bovendien te 
koop, bijvoorbeeld via likeskopen.net en deranova.nl. Duizend volgers kosten rond de tien euro.  
Het aantal volgers bepaalt de waarde van advertenties op blogs en vlogs, dus daar hebben  
influencers zoals YouTubers en Instagrammers geld voor over (NRC5). 

Implicaties overheidscommunicatie

Word een factchecker
Overeenstemming over de feiten is van groot belang 
volgens Will Tiemeijer van de WRR: “Willen we voorkomen 
dat het in Nederland zover komt dat consensus over de 
feiten wegvalt, dan moeten we zuinig zijn op de huidige 
leveranciers van feiten: de wetenschap, de serieuze 
journalistiek, maar ook instanties als het CBS” (Trouw3, 
WRR8). Het betekent voor de overheid onder meer: je 
bewust zijn van het belang van onderbouwing en van 
bronnen. Ziet iedereen de overheid als betrouwbare bron 
tegen de achtergrond van talrijke meningen? Anderen 
kunnen en zullen je uitspraken tegen het licht houden.  
Als communicatieprofessional is het goed om je te blijven 
verdiepen in de feiten en je steeds af te vragen: klopt dit  
nu wel? Wie zegt dit? Waarop is dit gebaseerd? En welke 
belangen spelen een rol?
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Trend 17. Journalistiek verandert mee; ook meer ‘on demand’ 

Ondanks de impact van sociale media spelen traditionele nieuwsmedia nog steeds een centrale rol 
in het volgen van de actualiteit (SCP5 en MOM). Wel verandert de journalistiek, onder meer onder 
invloed van de interactie met het publiek. Vijf ontwikkelingen: er zijn meer kanalen, netwerkjourna-
listiek neemt toe, het verdienmodel verandert, de robotjournalistiek is in opkomst en er is meer 
constructieve berichtgeving. 

Meer kanalen
Radio en televisie nemen in bereik verder af (Initiative). Ook de oplagen van kranten dalen al vele 
jaren. Wel neemt voor sommige kranten het aantal online abonnementen toe (NRC6). Mediatitels 
zijn op verschillende (online, sociale) platforms aanwezig waar het publiek zich bevindt. Paul Hek, 
teamleider onderzoek en beleidsinformatie bij de NOS: “Het achtuurjournaal heeft bijvoorbeeld 
maar beperkt de ruimte, het is televisie. Wij brengen daarom meer en ander nieuws op de site, de 
NOS-app en via sociale media.” 

Netwerkjournalistiek 
Journalisten kunnen via sociale media in direct contact staan met hun lezer. Ze weten daardoor 
beter welke vragen leven onder hun publiek, zodat ze daarop kunnen inspelen als ze berichten 
uitwerken. Ze publiceren live en reageren op vragen en reacties van lezers. Saskia Belleman, 
rechtbank- en juridisch verslaggever van De Telegraaf, doet regelmatig direct verslag van zittingen 
via @saskiabelleman op Twitter en licht zonodig toe hoe de rechtspraak werkt (Belleman). Op die 
manier ontstaat netwerkjournalistiek: journalisten werken samen met lezers en kijkers of bepalen 
in overleg met hen waar ze in hun reportages aandacht aan besteden. De Correspondent maakte een 
artikel over de vraag of vrouwelijke artiesten minder dan mannelijke gedraaid worden op de 
Nederlandse radio. Lezers verzamelden daarover veel data en analyseerden die data. Het bleek waar 
te zijn, overigens wel met verschillen tussen muziekgenres (Tokmetzis2).
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Andere verdienmodellen 
Journalisten kunnen eenvoudig losse artikelen verkopen via platforms zoals Blendle (Van ‘t Hoog). 
Dit maakt het interessant om populaire onderwerpen te kiezen en verleidelijke koppen boven 
artikelen te plaatsen, zodat meer mensen erop klikken: clickbaits. Veel klikken is onderdeel van het 
verdienmodel, ook op gratis nieuwsplatforms als Nu.nl. Daar bepaalt het mede de advertentiever-
koop, naast het aantal bezoekers. Informatie over welke berichten veel aandacht krijgen van lezers 
wordt daarom goed bijgehouden, zodat daarop in het vervolg ingespeeld kan worden. Tegelijkertijd is 
er ook zelfreinigend vermogen. Abonnees van Blendle vragen hun geld terug als de kop misleidend 
was, als het artikel de verwachtingen niet waarmaakte. En ook redacties laten zich niet door cijfers 
alleen sturen. Paul Hek van de NOS: “De NOS maakt wel gebruik van webstatistieken om bijvoor beeld 
het online nieuws goed aan te laten sluiten bij de behoeften van de lezers, maar we laten ons daar niet 
door regeren. We wegen af wat we publiceren op basis van journalistieke principes.”

“Je hebt ook nog een redactiebeleid waarbij je inhoudelijke keuzes moet maken. Anders kan je de hele 
tijd verhalen over Patricia Paay publiceren. Ik heb altijd gezegd tegen de redactie: zorg dat je alles weet, 
zodat je er vervolgens ook schijt aan kan hebben.” – Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur Nu.nl 
(Franknews4) 

Hoekman van Nu.nl ziet het nieuwe verdienmodel ook als bedreiging: het oude abonneemodel valt 
weg en advertentie-inkomsten gaan vooral naar Facebook en Google. Voor de grotere bedrijven 
zoals Nu.nl en De Persgroep is dit te doen, volgens Hoekman, maar hij vraagt zich af of de kleinere 
bedrijven het redden. NPO-voorzitter Rijxman vindt dat digitale ’superplatforms’ als Google, 
YouTube en Facebook mee moeten betalen aan de creatieven bij de omroep, aangezien deze 
bedrijven geld verdienen aan publieke content. “Er is Europese wetgeving in voorbereiding om zulke 
platforms belasting te laten betalen in een land waar geld wordt verdiend. Het geld uit die belasting 
moet linea recta naar het NPO Fonds” (NOS3).

Voorbeeld

Redactievergadering via Facebook Live 
Een voorbeeld van netwerkjournalistiek is 
Omroepwest.nl die het publiek via Facebook 
laat meedoen met de wekelijkse redactie-
vergadering (Omroepwest1). De omroep is 
geïnspireerd door Hearken, dat luisteren 
betekent: een model voor ‘public-powered 
journalism’ (wearehearken.com).



Iedereen aan zet – Relevante trends voor overheidscommunicatie 57

Constructieve journalistiek 
Doorgaans staan de media bol van oorlog, terreur, schandalen, kommer en kwel. Het is hoe nieuws 
werkt: wat afwijkt valt op en heeft daarom nieuwswaarde. Het publiek heeft echter ook behoefte aan 
goed nieuws. Media spelen daar vaker op in: zij komen af en toe bewust met goed nieuws. Zo heeft 
het NOS-Journaal er in 2017 voor gekozen regelmatig positieve items te brengen (NOS4). 
‘Constructieve journalistiek’ bestaat niet alleen uit meer positief nieuws. Ook komt in berichtgeving 
over problemen de invalshoek van oplossingen vaker aan bod, of wordt de discussie daarover 
aangegaan. Het lijkt erop dat dit soort artikelen online langer worden gelezen, en dat mensen ze 
vaker delen (NRC7). Uit onderzoek blijkt dat mensen nieuws gekleurd en selectief vinden. Media 
zouden sensatiebelust zijn, te veel focussen op negatief nieuws en daarmee maatschappelijke onrust 
aanwakkeren. “Ze vergroten problemen uit en het effect daarvan kan zijn dat ze ook daadwerkelijk 
groter worden” (COB2). (Zie trend 7. Scheidslijnen en gevoelens van uitsluiting)

De Correspondent staat voor deze constructieve journalistiek. Het (advertentievrije) online platform 
“gaat niet mee met mediahypes, maar maakt diepgravende verhalen die je helpen het nieuws beter 
te begrijpen.” Dat doet De Correspondent door context te geven bij het nieuws, en door niet alleen 
aandacht te schenken aan de extremen. “Een dagelijks medicijn tegen de waan van de dag” 
(DeCorrespondent.nl). Er is volgens De Correspondent onevenredig veel aandacht voor de 1% die het 
verpest voor de andere 99%: denk aan de terrorist, de hooligan en de klimaatscepticus. Door het 
gangbare voor- en tegenstanderformat in de media is er met name een podium voor die 1% 
(Correspondent2). 

Implicaties overheidscommunicatie

Context, duiding en aandacht voor dingen die goed gaan
De overheidscommunicatie kan het nieuws of het beleid meer in perspectief plaatsen en van meer 
context voorzien. Verder kunnen communicatieprofessionals meer aandacht vestigen op de dingen 
die goed gaan. Dit komt ook ten goede aan het vertrouwen in de overheid. (Zie trend 1. Vertrouwen in 
instituties neemt af, mensen zoeken vertrouwen bij elkaar) 

“Het is onduidelijk wat de overheid allemaal doet en de nadruk ligt vaak te veel op de verkeerde dingen. Er is bijvoorbeeld 
wel veel aandacht voor de aanpak van uitkeringsfraude, maar niet voor die werklozen die dankzij een uitkering een 
aantal maanden tussen twee banen konden overbruggen.” – Monique Kremer, senior weten schappelijk mede-
werker en projectcoördinator WRR

Voorbeeld

Stop de angstcultuur
In de straten van Den Haag duiken stickers op met teksten als ‘Doe de tv uit en zet je verstand aan’.  
Het zijn anonieme briefjes tegen de angstcultuur die door nieuwsbulletins wordt gevoed 
(OmroepWest2). Rijn Vogelaar, oprichter van de Superpromoter Academy, wijst op dit effect van het 
huidige nieuws: “De negatieve berichten vertekenen je wereldbeeld. Feitelijk is bijvoorbeeld het 
aantal terreurslachtoffers sinds de jaren tachtig afgenomen, maar ons beeld is dat het veel gevaarlij-
ker is geworden. Dat komt doordat de aanslagen breed worden uitgemeten in de pers.” Hij pleit 
daarom voor meer constructive journalism. Geen ‘goednieuwskrant’, maar evenwichtige bericht-
geving die zaken meer in perspectief plaatst (Vogelaar).
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Robotjournalistiek
Robots kunnen een deel van het journalistieke werk automatiseren. Het gaat vooral om berichten 
met een voorspelbare structuur. Associated Press doet dat bij berichten over financiële resultaten, 
zoals publicaties over kwartaalcijfers en winstprognoses (NOS5). De Los Angeles Times publiceert  
op een dergelijke manier breaking news over aardbevingen (BBC). Daardoor kan sneller dan een 
journalist dat kan, worden bericht over de feiten (Pleijter). 

“Scoreberichten in live blogs van sportwedstrijden worden al door een robot gemaakt. Het is wel lastig om 
emotie in deze berichten te leggen. Ik zie het niet als een grote bedreiging: de ontwikke lingen hierin 
gaan niet zo snel.” – Gert-Jaap Hoekman, Nu.nl 

Over robotjournalistiek bestaat veel scepsis, maar inmiddels begint automated journalism een 
serieuze toepassing te worden. Persbureaus AP en Forbes laten algoritmen al langer feitelijke 
artikelen schrijven. Maar nu kan de techniek ook andere teksten aan: je kunt een sportverslag laten 
maken vanuit een supporter van ploeg B, je kunt sentiment aan artikelen toevoegen, of zelfs 
sprookjes of gedichten laten schrijven (Emerce).

Implicaties overheidscommunicatie

Robotwoordvoering?
Net zoals berichtgeving met een voorspelbare structuur geautomatiseerd kan worden gepubliceerd, 
kunnen ook delen van de woordvoering of informatievoorziening over dergelijke onderwerpen 
mogelijk geautomatiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan procescommunicatie bij crises. 
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Verantwoording

Aanpak

Deze trendanalyse is in drie fases uitgevoerd: het detecteren van trends (fase 1), het begrijpen van 
trends (fase 2) en het toepassen van of reageren op trends (fase 3).

Fase 1 – detecteren van trends
• Literatuuronderzoek: artikelen, boeken, onderzoeken van universiteiten, planbureaus, onder-

zoeksbureaus en artikelen in de media (zie ook literatuurlijst).
• Bezoek aan congressen en evenementen over het communicatievak en overheidscommunicatie, 

veldonderzoek in de gemeente Meierijstad.
• Verzamelen van signalen en voorbeelden via het netwerk van communicatieprofessionals bij de 

Rijksoverheid op de community ons.communicatierijk.nl. In de discussiegroep ‘Trends voor 
overheidscommunicatie’ hebben we aan iedereen gevraagd om signalen van trends te posten en 
om hierover met elkaar in discussie te gaan. Dit leverde 88 posts op en vele reacties. 

Fase 2 – analyseren van trends
• Twee werksessies met een team van trendexperts bij de overheid (zie trendteam), gericht vooral op 

het selecteren, ordenen en duiden van de trends.
• Interviews met uiteenlopende specialisten (zie pagina 60, Interviews).
• Toetsen van de trends op ons.communicatierijk.nl en bij verschillende meelezers.

Fase 3 – toepassen van trends 
• In de blokken ‘implicaties voor overheidscommunicatie’ hebben we een voorzet gedaan, mede 

aan de hand van geraadpleegde bronnen en experts, wat de trends voor mogelijke impact kunnen 
hebben op het communicatievak bij de Rijksoverheid in de toekomst. 

• Er is een werkvorm ontwikkeld die het mogelijk maakt om zelf aan de slag te gaan met de trends in 
een trendsessie en om samen met collega’s te bedenken wat de trends betekenen voor jouw 
project, programma of team (zie www.communicatierijk.nl/trends). 

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de trendanalyse: de mensen die op de 
community een post hebben geplaatst of gereageerd, de experts die zijn geïnterviewd, het trend-
team, de beeldadviseurs en vormgevers. 
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Trendteam

>  Ernst Haijtink – projectleider strategische verkenningen – senior communicatieadviseur, 
Rijkswaterstaat

>  Kasper Heijting – adviseur communicatieonderzoek Dienst Publiek en Communicatie
>  Lisette Kapteijn – strategisch adviseur Innovatie, Dienst Communicatie, Politie
>  Charlotte Moolenaar – senior adviseur Corporate Story, Ministerie van Defensie 
>  José Otte – kennisadviseur Academie voor Overheidscommunicatie, Dienst Publiek en 

Communicatie
>  Anke Stapels – senior communicatie- en onderzoeksadviseur, Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties
>  Lizet van Tilburg – adviseur communicatieonderzoek Dienst Publiek en Communicatie
>  Rita Timmerman – senior onderzoeksadviseur Dienst Publiek en Communicatie
>  Andrea Wiegman – FIOD Trendwatching

Interviews

>  Saskia Belleman – rechtbank- en juridisch verslaggever De Telegraaf
>  Dik Bijl – zelfstandig arbeids- en organisatiepsycholoog
>  Arwin van Buuren – hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam
>  Patrick van der Duin – directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT)
>  Paul Hek – teamleider onderzoek en beleidsinformatie NOS
>  Gert-Jaap Hoekman – hoofdredacteur Nu.nl
>  Astrid Jacobs – communicatieadviseur gemeente Meierijstad
>  Anne Greet Keizer – wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator ‘Maatschappelijke 

scheidslijnen’ & ‘Internationalisering’ WRR
>  Monique Kremer – senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator ‘Toekomst  

van werk’ WRR
>  Henk de Laat – buurtadviseur gemeente Meierijstad
>  Marloes Pomp – zelfstandig adviseur 
>  Vera de Witte – directeur communicatie VNG & organisatie- en communicatieadviesbureau 

CommunicatieNetwerk 
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http://binnenland.eenvandaag.nl/blogs/71591/eenvandaag_zet_het_middenland_op_de_kaart 
http://dekloof.eenvandaag.nl/
https://www.emerce.nl/nieuws/robotjournalistiek-opmaat-naar-algorithm-economy
https://www.foundry.com/industries/virtual-reality/vr-mr-ar-confused
https://www.frank.news/2017/07/10/5-sterren-review-schrikt-kopers-juist-af/?utm_medium=email&utm_campaign=franknews%20%20Nieuwsbrief%20donderdag%20week%2028&utm_content=franknews%20%20Nieuwsbrief%20donderdag%20week%2028+CID_ed49d48fb3d4344b07bbc85d6dd6c849&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Lees%20verder
https://www.frank.news/2017/08/24/meer-zwembaden-verkopen-content-makkie/
http://www.frank.news/2017/03/15/marketeer-ben-je-klaar-voor-de-digitale-revolutie/
https://www.frank.news/2017/02/16/krijgt-digitale-revolutie-van-washington-post-hier-navolging/
https://www.frankwatching.com/archive/2017/05/17/de-blockchain-revolutie-feiten-fabels-obstakels-de-toekomst/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/voor-mekaar/
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/onderzoek/professionals/gezondheid-in-kaart.html
https://www.npo.nl/schuldig/VPWON_1263268
http://kaleidosresearch.nl/publication/25681/
 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2017/02/13/kamerbrief-kabinetsreactie-ser-verkenning-mens-en-technologie-samen-aan-het-werk
http://www.helloquintastics.nl/
http://www.marketingfacts.nl/berichten/eerlijke-platformen-van-airbnb-naar-fairbnb
https://marketingmed.nl/waarom-live-stream-nieuwe-marketing-winnaar-is/
 http://www.marketingonline.nl/nieuws/crowdfunding-breekt-door-bij-consumenten
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>  MOM – Monitor Ontwikkeling Mediagebruik 2015, Kantar Public in opdracht van Dienst Publiek 
en Communicatie

>  Motivaction – Mentaliteitsmonitor 2013
>  Movisie – Sluitende verzorgingshuizen: wie vangt de sociale functie op in de wijk? In het kader van 

het kennis en experimentenprogramma Langer Thuis; een samenwerking tussen Movisie, Platform31, 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ondersteund door de ministeries van BZK en VWS

>  MT – Management Team, september 2017, editie 06, voorwoord van Thijs Peters, hoofdredacteur
>  Nationale Ombudsman1 – Het verdwijnen van de blauwe envelop. Een onderzoek naar de 

digitalisering van het berichtenverkeer van de Belastingdienst, Nationale ombudsman, 5 april 2016
>  Nationale Ombudsman2 – Hoezo MijnOverheid; Onderzoek naar knelpunten voor burgers bij 

MijnOverheid / de Berichtenbox. Rapportnummer 2017/098, Nationale Ombudsman,  
6 september 2017

>  Nielsen – Amy Schade, Don’t Force Users to Register Before They Can Buy, Nielsen Norman 
Group, 5 juli 2015

>  NL denkt mee1 – community Nederland Denkt mee, DPC, ministerie van Algemene Zaken, 
jan–april 2017

>  NL denkt mee2 – community Nederland Denkt mee, DPC, ministerie van Algemene Zaken, 
september 2017

>  Noordz – Aantal sociale ondernemingen in Nederland stijgt, 21 juli 2017
>  NOS1 – Dijkhoff: ‘Uitgezette Armeense hoorde keer op keer dat ze weg moest’, 14 augustus 2017
>  NOS2 – Rotterdamse aanpak: eenzaamheid onder ouder neemt af, 11 augustus 2017
>  NOS3 – Publieke omroep zet stevig in op online en video on demand, 28 augustus 2017
>  NOS4 – Goed nieuws: verbroedering, bloopers en ja ... ook de panda’s, NOS.nl, 15 april 2017
>  NOS5 – Louis Dekker, Nieuwsrobot gaat berichten maken, NOS.nl, 1 juli 2014
>  NRC1 – Gaan deelfietsen de weerstand overwinnen? 29 september 2017 
>  NRC2 – Dit is wat je moet weten over etnisch profileren, 1 juni 2016
>  NRC3 – Ambtenaren op safari in Bijlmer, Annet Veenstra, 17 mei 2016
>  NRC4 – Nep-aanhang is online actief voor politieke partij Denk, 10 februari 2017
>  NRC5 – Ik word gevolgd dus ik verdien, 8 augustus 2017
>  NRC6 – Stevige digitale stijging van NRC maakt daling papier ruimschoots goed,  

Peter Vandermeersch, 8 februari 2017
>  NRC7 – Ykje Vriesinga, Constructieve journalistiek is geen goednieuwsshow, 27 december 2016
>  Nu.nl1 – Dit zijn de Airbnb-regels in de vier grote steden, 7 mei 2017
>  Nu.nl2 – NuCheckt: Hoe meld ik mogelijk nepnieuws op Facebook? Nu.nl, 19 juni 2017
>  NYT – Tech’s Frightful Five: They’ve got us. The New York Times, 10 mei 2017
>  Omooc – Jaring Hiemstra ‘Effectieve dienstverlening met data science’, april 2017 
>  Omroepwest1 – ‘‘Boskabouters met smetvrees’: anoniem briefje tegen de ‘angstcultuur’ duikt op.’ 

Op omroepwest.nl, 15 april 2017
>  Omroepwest2 – Redactievergadering op Facebook Live, omroepwest.nl
>  O’Neill – O. O’Neill: Wat we niet begrijpen van vertrouwen. TED, 2016
>  PIM – PIM Trendrapport 2017, Platform voor Innovatie en Marketing
>  Pleijter – Alexander Pleijter, ‘Het nut van robotjournalistiek: LA Times geeft het goede voor-

beeld’, toekomstvandejournalistiek.nl, 2 juli 2014
>  Politieacademie – Etnisch profileren in Nederland; wat weten we nou echt? In: Het Tijdschrift 

voor de politie, 2014 
>  Politienieuws – Pop-up politiebureau tijdelijk onderkomen van wijkagent Biesdonk en 

Wisselaar, Politie.nl nieuws 10 juli 2017
>  Prettig contact – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - De Responsieve 

Overheid / Passend Contact met de Overheid.
>  Rathenau1 – Frenken, K., A. van Waes, M. Smink & R. van Est, Eerlijk delen - Waarborgen van 

publieke belangen in de deeleconomie en de kluseconomie. Den Haag, Rathenau Instituut,  
1 juni 2017

https://www.nngroup.com/articles/optional-registration/
https://www.noordz.nl/2017/07/21/aantal-sociale-ondernemingen-nederland-stijgt/
https://nos.nl/artikel/2188058-dijkhoff-uitgezette-armeense-hoorde-keer-op-keer-dat-ze-weg-moest.html
https://nos.nl/artikel/2187541-rotterdamse-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen-neemt-af.html
https://nos.nl/artikel/2190242-publieke-omroep-zet-stevig-in-op-online-en-video-on-demand.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/29/wie-wordt-de-google-van-de-deelfietsen-13258177-a1575451
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/01/in-spanje-moet-de-agent-zeggen-waarom-1624016-a1005059
http://www.nu.nl/wonen/4662282/airbnb-regels-in-vier-grote-steden.html 
http://omooc.nl/inzicht/effectieve-dienstverlening-met-data-science/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=c25ffe5b40-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_07&utm_medium=email&utm_term=0_384585242d-c25ffe5b40-335550221
https://www.ted.com/talks/onora_o_neill_what_we_don_t_understand_about_trust?language=nl
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/89936.pdf
http://www.politie.nl/nieuws/2017/juli/10/08-pop-up-politiebureau-tijdelijk-onderkomen-van-wijkagent.html
http://www.politie.nl/nieuws/2017/juli/10/08-pop-up-politiebureau-tijdelijk-onderkomen-van-wijkagent.html
https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
https://prettigcontactmetdeoverheid.nl/
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>  Rathenau2 – Een nooit gelopen race; over cyberdreigingen en versterking van de weerbaarheid. 
Rathenau Instituut, 2017

>  Rathenau3 – Mensenrechten in het robottijdperk, Human rights in the robot age. Challenges 
arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality. 
Rathenau Instituut, 2017

>  Rechtspraak – Uitspraak Rechtbank Den Haag, 24 juni 2015 
>  Rekenkamer Rotterdam – In onveilige handen – onderzoek informatiebeveiliging van gevoelige 

informatie
>  Reuters – Reuters Institute, Digital News Report 2017
>  Rijksoverheid – Digital Trust Centre geeft ondernemers advies over cybersecurity, 

Rijksoverheid.nl, 23 september 2017 
>  RMO – Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Het onbehagen voorbij, januari 2013
>  Roger Bacon – Roger Bacon eyewear
>  Ruigrok – What’s Happening Online, Ruigrok Netpanel, 2017
>  Scientias – Miryea Ruiz, Brein(d)evolutie: digitalisatie van het brein door smartphonegebruik. 

Scientias, 2 mei 2017
>  SCP&WRR – Mark Bovens, Paul Dekker & Will Tiemeijer (red.): Gescheiden werelden? Een 

verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, oktober 2014

>  SCP1 – Aanbod van arbeid. Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, augustus 2016

>  SCP2 – Kiezen bij de kassa; een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren. Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2016

>  SCP3 – De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het 
Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016

>  SCP4 – Kwesties voor het kiezen, Analyses van enkele maatschappelijke thema’s voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2017

>  SCP5 – Wennekers, A.M., J. de Haan en F. Huysmans (2016). Over Media:Tijd. In: SCP, Media:Tijd 
in kaart

>  SG’s – Brief gezamenlijke SG’s aan informateur Schippers, 28 maart 2017
>  Social Enterprise – Social Enterprise Monitor 2016
>  Steenvoorden – Societal Pessimism, Eefje Steenvoorden (2016): A study of its Conceptualization, 

Causes, Correlates and Consequences
>  STT – Dhoya Snijders (red.), Data is macht. Over Big Data en de toekomst. Stichting 

Toekomstbeeld der Techniek, 2017
>  Superior court of the District of Columbia – Search Warrant, 12 juli 201
>  Tokmetzis1 – Dimitri Tokmetzis en Maurits Martijn, Je hebt wel iets te verbergen. Over het 

levensbelang van privacy. De Correspondent b.v. 2016
>  Tokmetzis2 – Dit vonden lezers in onze data over vrouwen en mannen op de radio, 29 augustus 

2017. De trendrede is een initiatief van Nederlandse Toekomstdenkers
>  Trouw1 – Student op kamers tussen de ouderen, 13 september 2014 geraadpleegd
>  Trouw2 – Harrie van Rooij ‘Debat over gevoelige woorden laat de pijn zien’, 2 augustus 2017 
>  Trouw3 – Zo diep is die kloof niet 
>  Trouw4 – ‘Amerikaanse overheid wil weten wie anti-Trumpwebsite hebben bezocht’, 

15 augustus 2017
>  Tweakers – De kracht van de blockchain, 15 december 2014 
>  UIE – The $300 billion Button, Jared Spool, 14 januari 2009
>  Van ‘t Hoog – Arno van ‘t Hoog, Freelance journalisten aan het roer van een mediabedrijf, In: 

Nieuwe Journalistiek, 5 januari 2016
>  Van Loon – Marissa van Loon, ‘Super Stream Me stopt. Tim en Nicolaas waren er helemaal klaar 

mee’, in: NRC Handelsblad, 10 september 2015
>  Van Rooij – Harrie van Rooij: Stop met communiceren! Waarom communicatie meestal mislukt 

en hoe je daar verandering in brengt, 2014

https://www.rathenau.nl/nl/nieuws/digitale-tijdperk-vereist-nieuwe-mensenrechten
https://www.rathenau.nl/nl/nieuws/digitale-tijdperk-vereist-nieuwe-mensenrechten
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7145
https://rekenkamer.rotterdam.nl/app/uploads/2017/04/R.O.16.03-in-onveilige-handen-06.04.2017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/09/23/digital-trust-centre-geeft-ondernemers-advies-over-cybersecurity
https://rogerbacon-eyewear.com/nl/
https://www.scientias.nl/breindevolutie-digitalisatie-brein-smartphone-gebruik/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/03/30/brief-gezamenlijke-sgs-aan-informateur-schippers
https://www.social-enterprise.nl/files/9314/6477/9256/Social_Enterprise_Monitor_2016.pdf
https://www.dreamhost.com/blog/wp-content/uploads/2017/08/DH-Search-Warrant.pdf
https://decorrespondent.nl/7232/dit-vonden-lezers-in-onze-data-over-vrouwen-en-mannen-op-de-radio/955714896576-b4f35a27 Trendrede 2017 – http://trendrede.nl/wp-content/uploads/2017/01/Trendrede2017.pdf
http://trendrede.nl/redenaren/
http://www.humanitasdeventer.nl/nieuws/115-student-op-kamers-tussen-de-ouderen
https://www.trouw.nl/opinie/debat-over-gevoelige-woorden-laat-de-pijn-zien~a282c231/
https://www.trouw.nl/samenleving/zo-diep-is-de-kloof-niet~aca61510/
https://www.trouw.nl/democratie/amerikaanse-overheid-wil-weten-wie-anti-trumpwebsite-hebben-bezocht~aef8413d/
https://tweakers.net/reviews/3781/de-kracht-van-de-blockchain.html
https://articles.uie.com/three_hund_million_button/ 
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>  Van Ruler – Betteke van Ruler: Reflectieve Communicatie Scrum, 2013
>  Vilans – 320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht
>  Vogelaar – Rijn Vogelaar, Negativiteit Mania; de waan van het negativiteitsdenken,  

december 2017 
>  VPRO1 – Tegenlicht: Het rendement van Geluk, VPRO, 3 april 2017
>  VPRO2 – Tegenlicht. De staat van paraatheid in Israël, VPRO, 5 maart 2017
>  VPRO3 – Super Stream Me, VPRO 5, 12, 19 en 26 november 2015
>  Watermelon – Tamara Woude, Goed klantcontact zonder supportafdeling, hoe doe je dat?  

26 mei 2017 
>  Weforum1 – ‘Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better’. 

World Economic Forum, 11 november 2016
>  Weforum2 – Adblockalypse, everything you need to know, Murray Nicol, World Economic 

Forum, 26 oktober 2015
>  WRR1 – De verschillende gezichten van onzekerheid. Flexibel werkenden over werk, familie en 

sociale zekerheid, Monique Kreemer in WRR verkenning nr. 36: Voor de zekerheid. De toekomst 
van flexibel werkenden en de organisatie van arbeid, 7 februari 2017

>  WRR2 – Zoeken naar zekerheid, inkomen en eigen regie: de wensen van werkenden, Marian van 
der Klein, Verwey Jonker instituut in WRR verkenning nr. 36: Voor de zekerheid. De toekomst van 
flexibel werkenden en de organisatie van arbeid, 7 februari 2017

>  WRR3 – De eenzame zzp’er staat niet alleen: over de nieuwe organisatie van de arbeid, Jelle van 
der Meer in WRR verkenning nr. 36: Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en 
de organisatie van arbeid, 7 februari 2017

>  WRR4 – De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden. Godfried Engbersen, 
Erik Snel en Monique Kremer (red.), juli 2017

>  WRR5 – De ik-bv. Hoe digitaal delen werk verandert, Casper Thomas in WRR verkenning nr. 36: Voor 
de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de organisatie van arbeid, 7 februari 2017 

>  WRR6 – Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. WRR rapport nr. 97, 
april 2017

>  WRR7 – WRR verkenning nr. 35: Wat is er mis met maatschappelijke scheidslijnen? Will Tiemeijer, 
januari 2017

>  WRR8 – Vertrouwen in elkaar en in de samenleving, Working paper nr. 26 - Hans Schmeets, juli 2017
>  WRR9 – Big Data in een vrije en veilige samenleving, Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 28 april 2017
>  YouTube1 – 19 Industries the Blockchain Will Disrupt
>  YouTube2 – Holoportation: virtual 3D teleportation in real-time (Microsoft Research),  

25 maart 2016 
>  Zorgtransitie - Pakhuis de Zwijger, De week van de Zorgtransitie. Zelf zorg organiseren, mei 2015

http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-320-burgerinitiatieven-in-de-zorg-in-kaart-gebracht.html
https://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/05-03-2017/VPWON_1265894
https://blog.watermelon.nl/chatbots/goed-klantcontact-zonder-supportafdeling-hoe/
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is?utm_content=buffer3d502&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.youtube.com/watch?v=G3psxs3gyf8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0
https://dezwijger.nl/programma/zelf-zorg-organiseren
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‘Kennis van de markt, verstand van het vak en weten hoe het werkt’

Iedereen aan zet. Onder die noemer bundelen we in dit rapport  

17 relevante trends voor overheidscommunicatie. 

Veel mensen in Nederland komen zelf in actie. Ze ontplooien bijvoorbeeld 

initiatieven om iets bij te dragen aan de samenleving, maken gebruik van 

deelplatforms en vergelijkingssites, doen aan crowdfunding of starten een 

petitie. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel, 

neemt de bestaansonzekerheid toe en ervaren mensen gevoelens van 

onmacht. Niet iedereen kan zichzelf redden in elke situatie. Wie is hier aan 

zet? En welke stappen kan de overheid zetten?

Hoe kun je de redzaamheid bevorderen, zodat iedereen kan meekomen in 

deze complexe (online) wereld? Er blijft bijvoorbeeld behoefte van mensen 

aan een persoonlijk gesprek met de overheid, naast de nieuwe 

mogelijkheden die technologieën zoals (chat)bots bieden. Ook zijn 

gedragsinzichten te benutten om onzekerheid te verminderen, mensen te 

helpen kiezen of om hun doenvermogen te versterken. Die ‘zetjes’ geeft 

de overheid op veel plekken al. 

Hoe verhouden nieuwe datatoepassingen zich tot de behoefte die mensen 

hebben aan privacy en controle? De digitale sporen die iedereen achterlaat, 

maken gepersonaliseerde communicatie mogelijk, maar leiden ook tot 

filterbubbels of cybercrime. 

En hoe kunnen anderen helpen je boodschap over te brengen? 

Communicatieprofessionals schakelen bijvoorbeeld vloggers in voor 

campagnes of leren collega’s in de organisatie content te maken. Op dit 

soort terreinen is ook de Nederlandse overheid, en specifiek de 

communicatiediscipline, aan zet. 

 

En welke zetten doe jij? Dit rapport beschrijft 17 trends die ertoe doen voor 

communicatieprofessionals bij de overheid. Ook tegenbewegingen, 

voorbeelden en mogelijke implicaties voor de overheidscommunicatie 

worden beschreven. Het is aan jou om te bekijken wat ze betekenen voor 

je eigen praktijk. Ga ermee aan de slag in een trendsessie. Hoe? Kijk op 

www.communicatierijk.nl/trends voor de volgende zet. 

http://www.communicatierijk.nl/trends

