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Context 
 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van Raadslid.Nu. Dit is een Nederlandse vereniging 

voor raadsleden met het streven om raadsleden en gemeenteraden in een sterke en krachtige positie te 

krijgen. Het motto daarbij is ‘de Raad Doet Er Toe’.1 Raadslid.Nu is er niet alleen voor raadsleden, 

maar ook voor deelraadsleden, burgerraadsleden, commissieleden, duo-raadsleden, steunfractieleden 

en fractiemedewerkers. Door middel van activiteiten, evenementen en informatie worden leden van de 

vereniging geholpen met het zo goed mogelijk vervullen van de rol binnen de gemeenteraad. 

De opdracht van Raadslid.Nu bestaat uit twee delen. Raadslid.Nu wil ten eerste graag inzicht 

krijgen in de manier waarop deze raadsleden gebruik maken van sociale media platformen. Daarnaast 

is de opdrachtgever geïnteresseerd in een inventarisatie van de do’s en don’ts van raadsleden op 

sociale media. 

In tien weken hebben wij dit onderzoeksrapport onder begeleiding van de Utrecht Data 

School geschreven. Dit is een onderzoeksproject dat zich bezig houdt met het analyseren en 

visualiseren van data voor externe partners. Voor Amber en Melissa is dit onderzoeksrapport 

onderdeel van hun stage bij de Utrecht Data School. Anna volgt het practicum Data School II als 

onderdeel van haar master New Media and Digital Culture. 

We willen graag Fernando van der Vlist en Thomas Boeschoten bedanken voor het 

meedenken en daardoor mogelijk maken van dit onderzoek. Daarnaast willen we Paul Verhaar 

bedanken voor de ondersteuning bij het opschonen van onze dataset. Ten slotte willen we onze 

partner Buzzcapture bedanken voor het leveren van de Twitterdatasets. 

 
 

                                                
1 “De vereniging,” Raadslid.nu, geraadpleegd op 26 juni 2016 via http://www.raadslid.nu/content/de-vereniging 
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Samenvattend 
 
In dit onderzoeksrapport staan drie verschillende deelanalyses centraal. Het sociale media gedrag van 

raadsleden in Nederland is geanalyseerd en geïnterpreteerd om raadsleden een advies te kunnen geven 

over hun sociale media strategie. Om dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren, hebben wij eerst een 

inventarisatie gemaakt van alle raadsleden en hun eventuele Twitteraccounts. Dit proces heeft ons 

inzicht gegeven over onder andere de vindbaarheid en herkenbaarheid van raadsleden op Twitter. 

Factoren die deze vindbaarheid beïnvloeden zijn de (gebruikers)naam van het account, de profielfoto, 

de inhoud van de tweets en de biografie.  

 In dit onderzoek hebben wij een dataset samengesteld met de Twitteraccounts van 62% van 

de raadsleden. Met behulp van digitale tools zijn er analyses uitgevoerd van tweets die het afgelopen 

half jaar gestuurd zijn door de raadsleden. Zo is er een visualisatie gemaakt waarin een 

retweetnetwerk laat zien dat raadsleden voornamelijk nieuwsbronnen en politieke partijen retweeten. 

Een contentanalyse toont aan dat raadsleden tweeten over recente gebeurtenissen en daarmee 

vermoedelijk hun volgers op de hoogte houden van onderwerpen die op dit moment relevant zijn. 

Vervolgens hebben wij op basis van deze analyses en onze observaties tijdens het zoekproces 

raadsleden geadviseerd op voornamelijk het niveau van vindbaarheid. 

 

Trefwoorden 

Twitter, netwerkanalyse, contentanalyse, politiek, data-analyse, social media 
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1. Inleiding 
 
In totaal telt Nederland anno 2016 ongeveer 8930 raadsleden. Elke gemeente heeft, afhankelijk van 

het aantal inwoners, tussen de 9 en 45 raadsleden die samen de gemeenteraad vormen. Deze 

raadsleden kunnen het beste worden vergeleken met leden van de Tweede kamer. Waar deze 

Kamerleden in de Tweede Kamer discussiëren over landelijke kwesties, worden in de gemeenteraad 

door raadsleden lokale kwesties behandeld. Elke vier jaar kunnen stemgerechtigden stemmen voor de 

samenstelling van de gemeenteraad. De Nederlandse vereniging Raadslid.Nu helpt raadsleden met het 

op een goede manier vervullen van hun rol binnen de gemeenteraad door middel van activiteiten, 

evenementen en het verstrekken van informatie. In het jaarlijkse Raadslid.Nu magazine wordt 

bijvoorbeeld beschreven hoe raadsleden het beste kunnen omgaan met een mediarel om zo 

bijvoorbeeld hun reputatie in stand te houden.2 Wekelijks ontvangen leden daarnaast een nieuwsbrief 

met daarin een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten van de afgelopen week. 

 De afgelopen circa 8 jaar zijn raadsleden te vinden op sociale media platformen. In opdracht 

van Raadslid.Nu zullen wij ons in dit onderzoeksrapport richten op de lessen die geleerd kunnen 

worden van dit sociale mediagebruik. Raadslid.Nu is geïnteresseerd in een breder scala aan 

onderzoekspunten. De verschillende vragen die naar voren komen, luiden als volgt: 

 

- Hoe gebruik je als raadslid sociale media? 

- Wat zijn de lessen van ons sociale media gebruik? 

- Wat zijn nieuwe sociale media instrumenten? 

- Welke rol is er voor persoonlijk contact? 

- Wat zijn de do’s en don’ts op sociale media (als raadslid)? 

 

Deze vragen zijn in twee categorieën onder te verdelen. De eerste categorie richt zich op de manier 

waarop raadsleden gebruik maken van sociale media en de tweede categorie doelt meer op de manier 

waarop raadsleden gebruik kunnen maken van sociale media. Het antwoord op deze vragen kan 

Raadslid.Nu een ondersteuning bieden in het op hun beurt adviseren van raadsleden. Raadsleden zijn 

actief op verschillende soorten sociale media, zoals Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. We 

hebben echter de keuze gemaakt ons in dit onderzoeksrapport enkel te richten op het platform Twitter. 

Dit is een microblogging platform waar geregistreerde gebruikers korte berichten kunnen plaatsen van 

maximaal 140 karakters. Twitter is uitermate geschikt voor data-analyse, omdat Twitter het platform 

is dat de beste toegang geeft aan grote hoeveelheden data.3 Daarnaast kwam uit de gesprekken tussen 

Raadslid.Nu en de Utrecht Data School naar voren dat Twitter wordt gebruikt als een politiek 
                                                
2 “Raadslid in de spotlights: 10 tips om een mediarel te winnen,” in Raadslid.Nu magazine (2016): 14- 15. 
3 Housley, William, Rob Procter, Adam Edwards, Peter Burnap, Matthew Williams, Luke Sloan, Omer Rana, 
Jeffrey Morgan, Alex Voss, and Anita Greenhill. "Big and broad social data and the sociological imagination: A 
collaborative response." Big Data & Society 1,2 (2014): 2053951714545135. 
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platform en dat er veel raadsleden te vinden zijn. In het theoretisch kader zal verder worden ingegaan 

op de relatie die gelegd kan worden tussen politiek en Twitter. De hoofdvraag die centraal zal staan in 

dit onderzoeksrapport luidt als volgt: 

 

“Op welke manier maken raadsleden gebruik van het platform Twitter en hoe kunnen 

zij hun social media strategie verbeteren?” 

 

Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop raadsleden omgaan met dit platform is de eerste stap 

het verzamelen van gegevens, zoals de Twitteraccounts en tweets van raadsleden. Vervolgens moet 

deze data geanalyseerd worden om later tot conclusies te komen.  

 
2. Theoretisch kader 

  

In het theoretisch kader zal het onderzoek dat we in opdracht van Raadslid.Nu uitvoeren in een 

bredere wetenschappelijke context worden geplaatst. Dit heeft als functie om te laten zien hoe ons 

onderzoek naar raadsleden op Twitter zich ten opzichte van eerder onderzoek verhoudt. Welke 

elementen van eerder gedaan onderzoek kunnen wij meenemen in onze eigen analyses? 

 

2.1 Overzicht van gerelateerd werk 

 

Het gebruik van ICT om participatie te bewerkstelligen is geen nieuw fenomeen. Zo worden sociale 

media platformen gebruikt om virtuele relaties te onderhouden. Daarnaast worden deze ook gebruikt 

om democratische ideeën zoals burgerbetrokkenheid, virtuele vormen van democratie en informatie te 

faciliteren. Sociale media platformen kunnen hierbij beschouwd worden als een nieuw soort extensie 

van deze concepten en een manier waarop nieuwe lokale diensten aangeboden kunnen worden. 

Sandoval en Gil (2012) beschrijven dat sociale netwerken potentieel de relatie tussen burger en 

overheid kunnen veranderen - zoals Grimmelikhuijsen (2010) beschrijft, worden sociale media 

platformen steeds meer ingezet door de overheid om met burgers te engageren, zoals te zien is in 

meerdere case studies naar ontwikkelde democratieën.4 Onderzoek naar burgerbetrokkenheid heeft 

laten zien dat er een retoriek heerst dat Facebook en Twitter de volgende stap zullen zijn om 

betrokkenheid te verhogen en een zogenaamde smart city te ontwikkelen door de ontwikkeling van 

technologie die gebruikt kan worden om burger betrokkenheid te verhogen.5 Het meeste onderzoek 

                                                
4 Grimmelikhuijsen, Stephan G, “Transparency of Public Decision-Making: Towards Trust in Local 
Government,” Policy and Internet, 2,1 (2010): 7. 
5 Sandoval-Almazan, Rodrigo, Cruz, David Valle, Armas, Juan Carlos Nunez. “Social Media in Smart Cities: an 
Exploratory Research in Medican Municipalities.” (paper presented at the 2015 28th Hawaii International 
Conference on System Science).  
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naar gemeenten en technologie is verricht door middel van case studies(Weare et al.,1999; 

Pawlowska, 2002; Thompson, 2002; Thompson, 2002; Lodge, 2003). Ander onderzoek dat heeft 

bijgedragen aan het landschap is bijvoorbeeld een onderzoek naar 165 Roemeense steden om de 

“intelligent citizen” beter te begrijpen, en het onderzoek van Al-Nuaim (2010) naar zes Arabische 

hoofdsteden wat uitwees dat er een gebrek aan interactiviteit en diensten op gemeente websites is.6  

  Deze onderzoeken kunnen worden beschouwd als een startpunt: hier worden voor het eerst 

relaties gelegd tussen technologische ontwikkelingen en gemeenten. Dit is de reden waarom de 

auteurs zich in eerste instantie voornamelijk hebben geconcentreerd op het introduceren van de 

technologie, in plaats van de sociale media platformen zelf. In Engeland werd sociale media gebruikt 

door stadsambtenaren om een begrip te creëren van het gemeente beleid en dit transparanter te maken. 

Een ander onderzoek naar Zweedse gemeenten door Klang en Nolin (2011) heeft aangetoond waarom 

het ‘updaten’ van sociale media niet direct transparantie betekent. De bevindingen van Sandoval-

Almazan en Gil-Garcia (2012) laten zien dat sociale media wellicht niet zo’n snelle strategie is om 

problemen van transparantie op te lossen en baseren zichzelf hierbij op eerder onderzoek naar oudere 

ICT middelen.7 Dit onderzoek heeft aangetoond dat deze oudere ICT middelen zichzelf sloom 

ontwikkeld hebben in termen van burgerbetrokkenheid verhogen - de veelbelovende idealen van e-

participatie lijken meer een vorm van retoriek dan werkelijkheid.8 

  Gebaseerd op het literatuuronderzoek kunnen we vier verschillende trends identificeren. De 

eerste is dat de meeste onderzoeken een sample genomen hadden die verdeeld was over verschillende 

stedelijke gemeenten. Ten tweede; de onderzoeken reflecteerden veelal op de implementatie van 

‘transparantie’ of ‘democratie’ door middel van ICT. Ten derde; de onderzoeken focusten op 

belangrijke politieke concepten in plaats van het gebruik van profielen en het effect van hen om 

participatie te verhogen. De laatste trend is dat er een gebrek aan onderzoeken is die methoden van 

visibiliteit in een kritisch daglicht plaatsen en naar de limitaties kijken. Het is daarom van belang om 

een theoretisch kader te ontwikkelen met betrekking tot deze technologische implementaties en het 

belang hiervan voor ons onderzoek. De volgende sectie is toegewijd aan het verstrekken van 

achtergrondinformatie betreffende Twitter en haar gebruik. 

 

                                                
6 Abdullah Al-Nuaim, Hana, “Chapter 4. Evaluation of Arab Municipality Websites,” in Applied  
Technology in Governmental Organization: New E-Government Research., edited by  
Weerakkody, Vishanth, (United States: IGI Global, 2016),51. 
7 Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R, “Are government internet portals evolving  
towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of  
e-government among municipalities.” Government Information Quarterly, 29,(2012): 73. 
Klang, Mathias and Nolin, Jan. “Disciplining social media: An analysis of social media politices in 26 Sweden 
municipalies.” First Monday 16, 8-1(2011), and Sandoval-Almazan, Rodrigo, Cruz, David Valle, Armas, Juan 
Carlos Nunez, “Social Media in Smart Cities: an Exploratory Research in Medican Municipalities,” (paper 
presented at the 2015 28th Hawaii International Conference on System Science, Hawaii, United States). 
8 Sobaci, Mehmet Zahid, Karkin, Naci.“The use of twitter by mayors in Turkey: Tweets for better public 
services.” Government Information Quarterly 30 (2013): 418 
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2.2 Twitter en participatiecultuur 
  

Gebruikers van Twitter kunnen berichten plaatsen van maximaal 140 karakters. Deze berichten zijn 

meestal korte updates over wat gebruikers aan het doen zijn, waar ze zich bevinden of hoe ze zich 

voelen.9 Aan de hand van het kader van the seven functional blocks of social media van Jan Kietzman 

kan de functionaliteit van Twitter bepaald worden.10 De verschillende functionele bouwstenen zeggen 

iets over: identiteit, gesprekken, delen, aanwezigheid, relaties, reputatie en groepen. Niet elke 

bouwsteen is even belangrijk voor Twitter. Het voeren van conversaties is de belangrijkste bouwsteen 

van Twitter en identiteit speelt hier een minimale rol. De bouwsteen ‘aanwezigheid’ vertelt in 

hoeverre het belangrijk is of gebruikers bereikbaar zijn: waar zijn ze en is er gemakkelijk en snel 

contact te leggen? Vanwege het real-time imago en locatievoorzieningen van Twitter is aanwezigheid 

naast conversatie een belangrijke functionele bouwsteen. 

Vandaag de dag worden nieuwe media geassocieerd met een participatiecultuur, omdat de 

gewone burger steeds meer de mogelijkheid krijgt om te participeren binnen technologieën.11 Via 

Twitter zou ‘de gewone burger’ dus kunnen communiceren met politici. Om deze ontwikkeling te 

begrijpen is het noodzakelijk een stap terug te nemen en de overgang van Web 1.0 naar Web 2.0 

onder de loep te nemen. Web 1.0 werd gezien als een vorm van communicatie, waar de ‘gewone man’ 

weinig invloed had op het product.12 Ze konden websites lezen, maar waren zelf niet in staat content 

toe te voegen. Rond het jaar 2001 werd de volgende fase van het internet ingeluid die we Web 2.0 

noemen. Bij Web 2.0 staat juist de participatie van de ‘normale gebruiker’ centraal en zijn deze 

gebruikers in staat contact met elkaar te leggen.13 Participatie is bij Web 2.0 een noodzakelijke 

eigenschap geworden. Zo wordt Twitter zonder participatie van gebruikers betekenisloos. Gebruikers 

van Twitter kunnen op verschillende manieren participeren. Twitteraars kunnen elkaar volgen om op 

deze manier elkaars berichten te lezen, maar communicatie op Twitter kan ook via het teken “#” 

(hashtag). Als je je als Twitteraar wilt mengen in een discussie over Syrië, dan kun je een tweet 

versturen met daarin #Syrië (of op internationaal niveau #Syria). Gebruikers kunnen op deze hashtag 

klikken en vervolgens wordt een lijst getoond met alle tweets met deze hashtag op chronologische 

volgorde.14 Gebruikers persoonlijk aanspreken gaat via het symbool ‘@’ (mention) gevolgd door de 

unieke gebruikersnaam. Als gebruikers een bericht willen doorsturen, kan dit via de ‘retweet’ optie. 

                                                
9 J.H.Kietzmann et al., “Social Media? Get serious ! Understanding the functional building blocks of social 
media,” Business Horizons (2011), 242. 
10 Idem, 243. 
11 Mirko Tobias Schäfer, “Participation Inside? User activities between design and appropriation,” in Digital 
Material: Tracing New Media in Everyday Life and Technology, ed. Marianne van den Boomen, Sybille 
Lammes et al. (Amsterdam: Amsterdam University  
12 Idem, 148. 
13 C. Aalberts en M. Kreijveld, Veel gekwetter, weinig wol: De inzet van sociale media door overheid, politiek 
en burgers. (Den Haag: SDU Uitgevers, 2011): 25-27. 
14 T. O’Reilly en S. Milstein, The Twitter Book. (Sebastopol: O’Reilly Media, 2009): 3. 
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2.3 Sociale media strategie 

 

Sociale media worden tegenwoordig veel gebruikt door bedrijven en organisaties die hun producten 

en diensten online willen promoten. Er zijn meerdere artikelen geschreven over de voordelen, maar 

ook de gevaren die sociale netwerken met zich meebrengen. Zo schrijven Glynn Mangold en David 

Faulds dat sociale media een goede toevoeging zijn aan oudere manieren van adverteren, zoals krant 

en televisie.15 Binnen sociale netwerken kunnen bedrijven met hun klanten in contact komen, maar 

kunnen klanten ook onderling gesprekken aangaan. Voornamelijk deze laatste is een punt van 

aandacht aangezien bedrijven weinig controle hebben over wat klanten over hen zeggen. Zoals dit 

geldt voor bedrijven en organisaties, is dit ook van toepassing op raadsleden omdat zij ook weinig 

invloed hebben op burgers die online over hen schrijven. 

Ginger Killian en Kristy McManus schrijven over hoe sociale media ingezet kunnen worden 

om mensen te bereiken.16 Zij bespreken vier aandachtspunten die van belang zijn voor bedrijven en 

organisaties die sociale media willen gaan gebruiken. Als eerste noemen zij Consistency, binnen alle 

platformen moet de omgang met de consument hetzelfde zijn, passend bij het imago van het bedrijf. 

Ten tweede Customization, er moet gebruik worden gemaakt van de unieke kenmerken van elk 

platform. Ten derde Commitment, het bedrijf moet actief blijven op platformen die voor hen van 

belang kunnen zijn. Als laatste Caution, bedrijven en medewerkers moeten voorzichtig omgaan met 

wat zij zelf op internet plaatsen en hoe zij reageren op wat anderen over hen op internet plaatsen. Ook 

voor dit artikel geldt dat de adviezen die gegeven worden nuttig kunnen zijn voor zowel bedrijven als 

raadsleden die sociale media gebruiken. 

Robin Effing en Ton Spil hebben onderzoek gedaan naar wat de beste aanpak is voor het 

vormen van een zogenaamde social media strategy.17 Aan de hand van interviews met bedrijven 

hebben een model opgesteld dat bestaat uit drie fases: Initiation, Diffusion en Maturity. Deze fases 

geven de stappen aan die bedrijven ondernemen wanneer zij sociale media willen gaan gebruiken. De 

eerste stap is het bepalen van de doelgroep die het bedrijf wil bereiken en het platform dat hier het 

meest geschikt voor is. In de tweede fase worden de doelen concreet geformuleerd en wordt er 

gefocust op wat er nodig is om deze doelen te bereiken. In de laatste fase richt men zich op het 

produceren van content en het reflecteren (monitoring) op het gehele proces. Dit model kan een 

hulpmiddel zijn voor het analyseren van een sociale media strategie, maar kan ook ingezet worden om 

een nieuwe strategie te ontwikkelen. 
                                                
15 Glynn Mangold en David Faulds, “Social Media: the new hybrid element of the promotion mix,” Business 
Horizons 52 (2009), 360. 
16 Ginger Killian en Kristy McManus, “A marketing communications approach for the digital era: Managerial 
guidelines for social media integration,” Business Horizons 58 (2015). 
17 Robin Effing en Ton A.M. Spil,”The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media 
strategies,” International journal of information management 36 (2016). 
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2.4 Verschilende methodes 

 

We hebben verschillende methodes gehanteerd om data te verwerken, te visualiseren om op deze 

manier onze onderzoeksvraag te beantwoorden. Daarnaast hanteren wij een ‘data-driven’ aanpak 

(bewijs gerichte aanpak); daarom relateren onze bevindingen en methodologie zich tot een ‘how-to’ 

aanpak in plaats van theorie-geïnspireerde assumpties.  

  Rogers (2009) laat zien dat zoekmachines inzichten bieden in het onderzoeksproces.18 Hij 

toont aan dat online diensten zoals zoekmachines en recommandaties gebruikt kunnen worden voor 

sociaal en cultureel onderzoek en introduceert de term “online groundedness” - hiermee suggereert hij 

dat digitale data analyse methoden interessante speculaties kunnen genereren met betrekking tot 

onderzoek naar gebruikers. “Online groundedness” kan gezien worden als het theoretische startpunt 

voor andere methoden. Wij bouwen voort op Roger’s term en gebruiken andere methoden om de data 

collectie te visualiseren.  

  Visualisaties worden gebruikt om data op een overzichtelijke manier aan de lezer te 

presenteren. Manovich (2010) identificeert twee principes: (1) het principe van reductie, wat inhoudt 

dat visualisaties grafische primitieven gebruiken die objecten representeren en de relaties hiertussen; 

en (2) alle representaties maken gebruik van ruimtelijke variabelen om de data overzichtelijk te 

weergeven.19 Hoewel data visualisaties een makkelijke manier bieden om data overzichtelijk te 

presenteren, zijn er verschillende limitaties aan vastgebonden.20 Zoals Drucker uitlegt door te stellen 

dat data eerder capta zijn, worden zij eerder ‘gegrepen’ dan ‘gegeven’: data wordt gepresenteerd na 

een proces van selectie en filtering. Voordat een grote dataset overzichtelijk weergeven kan worden, 

heeft het meerdere rondes van filtering doorstaan: de inzichtelijke kennis die een visualisatie of 

representatie dus weergeeft, is geconstrueerde kennis.21 Daarnaast kan data ook nog op verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden door verschillende onderzoekers. Wanneer een data visualisatie dus 

bekeken wordt is het belangrijk om deze eventuele besluiten die zijn genomen bij het interpreteren 

van de data of ‘filters’ die zijn toegepast in beschouwing te nemen. 

In een content analyse kan het voorkomen dat bepaalde woorden niet geheel representatief 

zijn voor een categorie. Helaas zijn er geen wegingsfactoren binnen content analyse, dus dit moet 

kritisch in beschouwing genomen worden door de onderzoeker. Een andere limitatie van content 

analyse zijn de verschillende betekenissen die een woord kan bevatten. Bijvoorbeeld het woord 

‘staat’, wat meerdere betekenissen heeft (waarvan een die politiek beschouwd zou kunnen worden). 

                                                
18 Richard,Rogers.“The End of the Virtual – Digital Methods.” Text prepared for the Inaugural Speech, Chair, 
New Media & Digital Culture, University of Amsterdam, 8 May, 2009. 1. 
19 Manovich, Lev. "What is visualisation?." Visual Studies 26.1 (2011): 37.  
20 Idem. 
21 Drucker, J. Humanities Approach to Graphical Display. Digital Humanities Quarterly 5,1 (2011): 1. 
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Middels een kwalitatieve content analyse hebben wij categorieën binnen de data kunnen 

identificeren. Eerder onderzoek naar content analyses en Twittergebruik is schaars, maar een van de 

meest notabele content analyses naar Twitter en gemeenten werd uitgevoerd door Sobaci en Karkin 

(2013), waarin zij middels een content analyse verschillende tweets in verschillende categorieën 

onderbrachten met betrekking tot politieke concepten (zoals burgerbetrokkenheid). Om een content 

analyse te maken van tweets en retweets is het belangrijk om het concept te definiëren en de origines 

van de methoden te verhelderen. Content analyse classificeert tekstueel materiaal en reduceert het tot 

relevantere, hanteerbare porties data.22 Traditioneel gezien werd content analyse ingezet om betekenis 

uit documenten of gesproken woord te extraheren. Een content analyse kan bijvoorbeeld gebruikt 

worden om aan te tonen hoe vaak het woord communisme voorkomt in een propaganda speech, om 

hiermee herhaald woordgebruik en ‘strong ties’ tussen de spreker en het woord bloot te leggen. Een 

limitatie van content analyse is dat herhaald woordgebruik op zich zelf niet voldoende is om 

conclusies te trekken over sub-thema’s in berichten.23 

 

3. Methode 

 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie verschillende delen, namelijk: verzamelen, visualiseren/ 

analyseren en adviseren. Dit houdt dus ook in dat verschillende methodes gehanteerd zijn. Deze 

worden in verschillende secties behandeld. 

 

3.1 Verzamelen (Twitter)namen van raadsleden 

 

Voordat we iets kunnen zeggen over het Twittergebruik van raadsleden, moeten hun Twitteraccounts 

eerst geïnventariseerd worden. Het doel voor het eerste gedeelte van het onderzoek was om een zo 

compleet mogelijke dataset samen te stellen met daarin de namen van alle raadsleden samen met de 

Twitteraccounts die door hen beheerd worden. We hebben bij het zoeken naar raadsleden op Twitter 

verschillende methodes gebruikt, die niet allemaal bleken te werken. In de volgende alinea’s zullen 

deze methodes worden uiteengezet.  

 Van Raadslid.Nu hebben we een lijst ontvangen met allerlei informatie over raadsleden. Zo 

bevatte deze standaard informatielijst bijvoorbeeld de voorletters, achternamen, gemeentes en e-

mailadressen van raadsleden. Omdat het handmatig verzamelen van Twitteraccounts veel tijd in 

beslag neemt, bedachten we andere manieren voor dit verzamelproces. In eerste instantie zochten we 

naar bestaande tools en methoden die ons konden helpen bij het verzamelen. We hebben de e-

mailadressen van raadsleden, die we ontvingen van Raadslid.Nu als CSV-bestand geïmporteerd in een 

                                                
22 Weber, Robert Philip. Basic Content Analysis, Issue 49. Newbury Park ,London, New Dehli: SAGE.5 
23 Idem. 
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Gmailaccount. Deze adressen vormden vervolgens onze contactenlijst. Vervolgens maakten wij een 

Twitteraccount aan aan de hand van dit Gmailadres. Binnen Twitter bestaat er een optie om de 

contactenlijst van je geregistreerde mailadres te importeren. Deze methode bleek echter niet te 

werken, omdat we keer op keer een foutmelding kregen. 

 Bij onze tweede zoekmethode hadden we hulp nodig van Buzzcapture. Dit is een partner van 

de Universiteit Utrecht die beschikt over verschillende digitale tools en gespecialiseerd is in online en 

offline reputatiemanagement.24 Via Buzzcapture hebben we een dataset samengesteld met daarin de 

Twitteraccounts van raadsleden die bepaalde woorden in hun Twitterbiografie hebben. Deze woorden 

zijn: “raadslid”, “gemeenteraadslid”, “fractievoorzitter” en “gemeenteraad”. Elke Twittergebruiker 

kan door middel van een biografie zichzelf ‘verkopen’ in 160 tekens. Deze biografie kan worden 

gebruikt om iets over jezelf te zeggen en is ook doorzoekbaar binnen Twitter. In totaal leverde dit ons 

5531 namen op. Echter was deze lijst niet accuraat. Deze dataset bestond uit veel ex-raadsleden, 

Tweede Kamerleden, burgerraadsleden en andere vormen van ruis. We kwamen al snel tot de 

conclusie, dat het handmatig zoeken naar raadsleden het beste resultaat zou opleveren. 

 De eerste stap in dit proces is het vinden van voor- en achternamen van de raadsleden. Want 

naast de gebruikersnaam die gehanteerd wordt op Twitter (@gebruikersnaam) vullen gebruikers ook 

hun volledige naam in, zodat zij herkent worden en vindbaar zijn met de zoekfunctie van Twitter. 

Raadslid.Nu heeft ons voorzien van een standaard informatielijst met voorletters, achternamen en 

gemeentes van raadsleden. Omdat deze lijst dateert uit circa augustus 2015, en dus niet meer accuraat 

is, hebben we besloten om zelf een nieuwe lijst met namen samen te stellen. Ook het feit dat de 

standaard informatielijst van Raadslid.nu geen voornamen bevat, maar voorletters heeft ons geholpen 

bij met maken van deze beslissing. Binnen Twitter kan namelijk niet alleen gezocht worden op een 

achternaam en een gemeentenaam; dit levert geen resultaten op. 

 We hebben de volledige namen zullen in eerste instantie gezocht worden op de websites van 

de gemeentes zelf. Deze websites bevatten meestal de voor- en achternamen van raadsleden, maar 

daarnaast ook andere aanvullende informatie die kunnen helpen bij het zoeken naar Twitteraccounts, 

bijvoorbeeld foto’s en politieke partijen waar de raadsleden onderdeel van uit maken. Op enkele sites 

staan ook de Twitternamen al vermeld. Dit maakt het zoekproces een stuk gemakkelijker. Naast deze 

gemeentewebsites hebben zullen we ook gebruik maken van de website 

http://www.overheidinnederland.nl/. Deze website is onderdeel van Onderzoeksbureau Overheid in 

Nederland en bevat een up-to-date database met gegevens van alle politici in Nederland, met als doel 

om de overheid meer zichtbaar te maken.25 Deze website bevat de volledige namen van elk raadslid, 

maar beschikt daarentegen niet over foto’s. 

                                                
24 “Over ons,” Buzzcapture, geraadpleegd op 1 juni 2016, via http://www.buzzcapture.com/over-ons/# 
25 “Over ons,” Overheid in Nederland, geraadpleegd op 26-07-2016 via 
http://www.overheidinnederland.nl/informatie/over-ons/s/550 
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Een klein gedeelte van de Twitternamen hebben we kunnen vinden op de gemeentewebsites. 

Het overgrote gedeelte van de eventuele Twitteraccounts hebben we echter handmatig moeten zoeken. 

Hier was niet een enkele methode voor, maar meerdere: 

 

1. Binnen de lijst met namen van Buzzcapture: Zoeken naar specifieke namen en 

gemeentenamen. Kijken of deze namen overeenkomen met de namen gevonden op de 

website 

2. Binnen Twitter: Zoeken op voor+ achternaam (bij veel voorkomende namen kunnen 

extra zoektermen worden toegepast zoals ‘raadslid’, de gemeentenaam etc. 

3. Binnen Twitter: Als een raadslid is gevonden, kan de volg of volgerslijst worden 

geraadpleegd bij het zoeken van andere raadsleden binnen die gemeente. Het is 

aannemelijk dat raadsleden binnen een gemeente elkaar volgen. 

4. Google: Het Twitteraccount van een raadslid kan daarnaast ook gevonden worden via 

Google. We hebben de volgende zoekopdracht gehanteerd: Twitter + 

‘gemeentenaam’ + “voornaam en achternaam van raadslid” 

 

Bij het zoeken naar Twitternamen zal geen rekening gehouden met eventuele identiteitsfraude, waar 

iemand zich kan voordoen als een huidig raadslid. Bij twijfel over de juistheid van de Twitteraccounts 

maakten we gebruik van de eventuele profielfoto’s. Als de foto het gezicht van het raadslid bevat, 

zullen we deze met de eventuele foto op de gemeentewebsite vergelijken. Daarnaast zullen we bij 

twijfel beknopt de inhoud van de tweets van het eventuele raadslid controleren op de aanwezigheid 

van de gemeentenaam.  

Een keerzijde van deze methoden is, dat we alleen accounts kunnen vinden van raadsleden die 

hun volledige voor- en achternamen hebben ingevuld op hun Twitterprofiel en daarbij genoeg 

informatie op hun Twitterpagina’s hebben om als raadslid geïdentificeerd te worden. Ondanks het feit 

dat wij de namen handmatig verzameld hebben, waren er dus nog steeds beperkingen. Wat deze 

methode ons wel gebracht heeft, is inzicht de vindbaarheid van raadsleden op Twitter. Wij hebben 

veel tijd doorgebracht met het zoeken naar raadsleden en hebben veel verschillende accounts langs 

zien komen. Tijdens dit proces hebben we aantekeningen gemaakt van elementen die de vindbaarheid 

bevorderen of juist belemmeren. Deze bevindingen zullen in hoofdstuk 5.1 besproken worden. 

 

3.2 Twitterdata analyse 
 
Om uitspraken te kunnen doen over het Twittergebruik van raadsleden, zullen we hun tweets 

analyseren. Dit doen wij aan de hand van een netwerkvisualisatie en een content analyse. De eerste 

stap bij beide deelanalyses is het opschonen van de Tweet-dataset. Deze dataset die we ontvangen 

hebben van Buzzcapture, bestaat in totaal uit 685.248 tweets van raadsleden uit de periode 01-01-
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2016 t/m 10-01-2016. Bij het maken van de netwerkvisualisatie is enkel gebruik gemaakt van de 

retweets uit deze dataset. De content analyse is gebaseerd op de ‘eigen tweets’. Hiermee wordt 

gedoeld op de tweets die raadsleden zelf geschreven hebben en niet gericht zijn naar andere 

twitteraccounts. Retweets en mentions worden dus niet in beschouwing genomen. Deze datasets met 

enkel retweets en eigen tweets worden van de totale dataset gesplitst aan de hand van R-studio. In de 

paragrafen 5.2 en 5.3 zal verder ingegaan worden op de manier waarop de visualisaties tot stand 

komen. 

  

3.3 Adviseren Twittergebruik 
 
Het concluderende deel van ons onderzoekrapport zal bestaan uit adviezen die wij geven aan 

raadsleden op Twitter. De vraag die hierbij centraal zal staan luidt: welke adviezen kunnen wij 

raadsleden geven die hun social media strategie willen verbeteren? Adviezen worden voornamelijk 

door ons gegeven op basis van onze eigen bevindingen. Zo zijn wij tijdens het zoekproces telkens in 

contact gekomen met deze Twitteraccounts van raadsleden. Gemiddeld genomen hebben wij per 

raadslid 1,2 minuten moeten zoeken. Niet alleen het Twitteraccount moest gezocht worden, maar ook 

een inventarisatie van de voor- en achternamen raadsleden was noodzakelijk. In totaal hebben we per 

persoon circa 60 uur gespendeerd aan dit zoekproces. 

  

4. Data 

 

Om onderzoek te kunnen doen naar hoe raadsleden gebruik maken van Twitter is de eerste stap het 

verzamelen van data. We hebben ervoor gekozen om alle Twitteraccounts van raadsleden in 

Nederland op te sporen, zodat we dit onderzoek op grote schaal kunnen uitvoeren. In dit hoofdstuk zal 

de data gepresenteerd worden en zal er gereflecteerd worden op alle keuzes die wij in het zoekproces 

gemaakt hebben.  

 

4.1 (Twitter)namen van raadsleden 

 
Onze zoektocht naar raadsleden op Twitter heeft een lijst opgeleverd met 

daarin de namen van 8933 raadsleden, waarvan wij 5569 Twitteraccounts 

hebben kunnen vinden. Dit betekent dat 62% van de Nederlandse 

raadsleden te vinden is op Twitter. Een kritische noot die we hieraan 

moeten toevoegen, is dat we de voor- en achternaam van raadsleden op 

verschillende sites hebben gevonden. Niet alle gemeentewebsites zullen 

actueel zijn, dus wij kunnen niet garanderen dat onze lijst bestaat uit 
Afbeelding	1	Percentage	
raadsleden	met	en	zonder	
Twitteraccount	in	onze	dataset	
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alle raadsleden die op dit moment actief zijn. Daarnaast brengt het handmatig verzamelen van 

accounts met zich mee dat er gemakkelijk kleine fouten gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij het 

noteren van de namen. 

Tijdens het verzamelen hebben we gemerkt dat sommige raadsleden meerdere 

Twitteraccounts hebben. In dit geval hebben we het meest recente of het meest volledig ingevulde 

account in onze lijst opgenomen. Ook waren er gevallen waarbij we niet zeker wisten of een 

Twitteraccount wel of niet van een raadslid was. Dit kan ten gevolge hebben dat we Twitternamen in 

de lijst hebben gezet die toch niet van raadsleden zijn of dat we accounts die wel van raadsleden zijn, 

gemist hebben. Een laatste punt van kritiek is dat wij onze zoekstrategie in het proces meerdere keren 

hebben aangepast om de lijst zo accuraat mogelijk te maken. De gemeenten die wij als eerst verwerkt 

hebben, zullen dus mogelijk minder accuraat zijn dan de gemeenten die later aan de beurt waren. 

Maar ondanks al deze kritische punten kunnen wij stellen dat de dataset die wij hebben opgesteld zo 

groot is dat de genoemde tekortkomingen hierin in het niets zullen vallen.  

 Afbeelding 2 geeft een beeld van de 

verdeling binnen Nederland van raadsleden die 

wij gevonden hebben op Twitter. De 

visualisatie toont het percentage raadsleden dat 

per provincie een Twitteraccount heeft. 

Opmerkelijk is, dat in Flevoland - één van de 

dunbevolkte provincies - het hoogste 

percentage actieve raadsleden te vinden zijn, 

namelijk 77%. De observatie blijkt echter niet 

generaliseerbaar; gezien de lage percentages 

voor andere dunbevolkte provincies als 

Friesland, Groningen en Zeeland, waar het 

aantal actieve raadsleden het laagst is. Deze 

tegenstrijdigheid vestigt de aandacht op de 

scheiding tussen stad en platteland. De relatief 

lage percentages van raadsleden op Twitter in 

(de meeste van de) dun bevolkte provincies (voornamelijk het platteland) kan te verklaard worden 

door de hechte gemeenschappen die wellicht meer traditionele methoden gebruiken om politiek 

betrokken te zijn, informatie te verspreiden en een dialoog met de burger aan te gaan. In een 

onderzoek van Pew Research Center werd een zelfde correlatie aangetoond met betrekking tot 

Twittergebruikers door te stellen dat Twitter als service voornamelijk voor stadsbewoners 

Afbeelding	2	Percentage	raadsleden	met	Twitteraccount	
per	provincie	
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aantrekkelijk is.26 Een nadeel van onze visualisatie is dat het verschil tussen grote en kleine steden niet 

te zien is. Tijdens het zoekproces is ons opgevallen dat de activiteit van raadsleden op Twitter 

grotendeels af zou kunnen hangen van lokale initiatieven. Zo bleek het bijvoorbeeld dat wanneer een 

raadslid van een bepaalde partij erg actief is op Twitter, de overige raadsleden van deze partij meestal 

ook een actief zijn of op z’n minst een eigen Twitteraccount hebben. Dit hebben wij echter niet nader 

onderzocht. 

 
4.2.Tweets van raadsleden 
 
Tweets van raadsleden hebben we verzameld aan de hand van de tools van Buzzcapture. Wij hebben 

de lijst met twitternamen van raadsleden voor hun beschikbaar gesteld via een CSV bestand. Omdat 

we niet precies weten hoe de tools van Buzzcapture in zijn werk gaat, kan het gezien worden als black 

box. Dit is volgens Axel Bruns een van de gevaren bij het doen van dergelijk onderzoek aan de hand 

van verschillende tools.27  

In totaal bestaat onze tweetdataset uit 685.248 tweets. We hebben deze lijst met tweets 

opgesplitst in drie verschillende subdatasets: een dataset met enkel retweets (305787), een dataset met 

enkel eigen tweets (234437) en een dataset met alleen mentions (145026). De eerste twee van deze 

subdatasets zullen gebruikt worden bij het vergaren van inzichten in het Twittergebruik van 

raadsleden. 

Ondanks dat we de Twitteraccounts van 5569 raadsleden hebben verzameld, betekent dit niet 

dat we van al deze accounts tweets hebben ontvangen door Buzzcapture. Zo hebben we in eerste 

instantie alleen de tweets van de open accounts. Op Twitter bestaat er een optie om je account af te 

schermen. Gebruikers kunnen pas na een geaccepteerd volgverzoek de tweets van dit account lezen. 

De tweets van deze accounts konden dus niet verzameld worden door Buzzcapture. Daarnaast zijn 

niet alle raadsleden even actief op twitter. Dit is te zien in afbeelding 3. 4163 van de 5569 raadsleden 

met een Twitteraccount heeft in de afgelopen zes maanden getwitterd. De grafiek toont de verdeling 

van het aantal eigen tweets dat verzonden is door raadsleden. Er is dus een groot deel dat relatief 

weinig tweet, en een klein aantal dat veel tweet. 

                                                
26 Brenner, Joanna en Duggan, Maeve, “The Demographics of Social Media Users -- 2012. PewResearchCenter 
Febuary 14, 2013, accessed June 30, 2016. url: http://www.lateledipenelope.it/public/513cbff2daf54.pdf, 2. 
27 Bruns, A. (2013). Faster than the speed of print: Reconciling ‘big data’social media analysis and academic 
scholarship. First Monday, 18(10).  
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Elke vier jaar wordt er gestemd voor de samenstelling van de gemeenteraad. De laatste 

gemeenteraadsverkiezingen waren in 2014. Dit betekent echter niet dat in de tussentijd geen 

wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad plaatsvinden. Regelmatig treden raadsleden af 

en worden nieuwe raadsleden beëdigd. Daarnaast verandert de samenstelling van de raad ook als 

gemeentes met elkaar fuseren. Het zoekproces naar de (Twitter)namen van raadsleden heeft enkele 

weken geduurd. We kunnen niet met zekerheid stellen dat de lijst met tweets 100% accuraat is. Als 

een raadslid afgelopen maart is beëdigd, hebben we ook zijn tweets vanaf een periode, waarin hij of 

zij nog geen raadslid was. 

 

5. Bevindingen 
 

In dit hoofdstuk zullen we de bevindingen van onze analyse presenteren. Ten eerste wordt besproken 

welke kennis wij hebben opgedaan tijdens het zoeken van de raadsleden op Twitter. Vervolgens tonen 

we de resultaten van het retweetnetwerk en de contentanalyse.  

 
5.1 Zoekproces 
 
Het voornaamste deel van de tien weken die we hebben besteed aan het onderzoek, bestond uit het 

inventariseren van de raadsleden en hun Twitternamen. In dit proces hebben we kennis opgedaan over 

de vindbaarheid van personen op Twitter. Hieronder volgt een overzicht van een aantal punten waarop 

raadsleden te herkennen zijn. In een ideale situatie bevat het Twitterprofiel van een raadslid: 

 

- hun volledige voor- en achternaam  

- een duidelijke foto van het raadslid (+ logo/naam van partij in de foto) 

Afbeelding	3	Aantal	tweets	verstuurd	per	raadslid	
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- een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/’fractievoorzitter’ + partij + gemeente 

 

Afgekorte namen worden in de meeste gevallen niet gevonden door de zoekfunctie van Twitter. 

Wanneer gezocht wordt op de naam ‘Bas van der Linde’ zal Twitter alleen de profielen weergeven 

waarin deze naam letterlijk voorkomt. Een profiel met de naam ‘Bas vd Linde’ zal dus niet herkend 

worden. Wij kwamen erachter dat deze profielen soms wel opgespoord kunnen worden door de 

zoekfunctie van Google te gebruiken. Om zoveel mogelijk accounts te verzamelen hebben we vanaf 

dat moment beide zoekfuncties gebruikt. 

 Wanneer er een naam ingevuld wordt in de zoekbalk van Twitter verschijnen er suggesties 

onder de zoekbalk. Deze suggesties tonen de profielfoto, de naam van de persoon en de naam van het 

account (@gebruikersnaam). Raadsleden zijn gelijk te herkennen wanneer zij een duidelijke foto van 

zichzelf als profielfoto hebben ingesteld. Sommige raadsleden hebben een profielfoto waarin het ook 

het logo van hun politieke partij te zien is. Hierdoor zijn ze nog beter te herkennen als raadslid. We 

zijn echter ook raadsleden tegen gekomen die zich niet bewust zijn van het belang van het kiezen van 

een goede profielfoto voor de vindbaarheid binnen het medium. Zo ontbreekt regelmatig een 

profielfoto bij inactieve accounts. Daarnaast wordt ook regelmatig gekozen voor een moeilijk 

herleidbare foto, zoals een foto van een kind, een (huisdier), een cartoon, een omgeving etc. 

Om zeker te weten of een persoon op Twitter een raadslid is, hebben we de biografieën 

bekeken. In de biografie kan een korte introductie worden gegeven over de persoon die het 

Twitteraccount beheerd en over de berichten die op zijn/haar pagina te vinden zijn. Veel raadsleden 

vermelden in deze biografie dat zij werkzaam zijn voor de gemeente en bij welke partij ze horen. Ook 

dit maakt het vinden en herkennen van raadsleden gemakkelijker. 

 
5.2 RT-netwerk 
 
Binnen Twitter bestaat er een zogeheten retweetfunctie. Een gebruiker kan een tweet van een andere 

gebruiker ‘retweeten’ en dit kan het beste vergeleken worden met de forward-optie bij e-mails. Een 

bericht van iemand anders kan op deze manier verspreid worden naar het eigen netwerk. In deze 

deelanalyse zullen inzichten vergaard worden in dit retweetnetwerk van raadsleden. Het belangrijkste 

doel hierbij is om te ontdekken welk soort accounts door raadsleden worden geretweet: welk soort 

accounts zijn voor raadsleden belangrijk? 

 Er zijn verschillende redenen waarom een Twittergebruiker er voor kan kiezen een tweet te 

retweeten. Ten eerste omdat de gebruiker op deze manier de informatie uit een tweet kan introduceren 

aan een nieuwe doelgroep.28 

 

                                                
28 D. Boyd, et. al.,”Tweet, Tweet, Retweet: Conversatonal Aspects of Retweeting on Twitter” in HICSS-43. 
IEEE: Kauai, HI (2010): 6. 
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EricadeGraafCrA: RT @CooperatieC: Heeft u blz 12 van de Grenskoerier al gezien? De kracht van een 

duurzaam Cranendonck ! https://t.co/8aB5bglJBf (via 

https://twitter.com/CooperatieC/status/718216806553546752) 
 

Raadslid Erica de Graaf van de gemeente Cranendonck retweet een tweet afkomstig van 

@CooperatieC en hierbij staat het verspreiden van nieuwe informatie centraal. Ook kan een retweet 

dienen als het begin of onderdeel van een conversatie.29 Een Twittergebruiker kan hierbij laten zien 

dat hij of zij een andere (wellicht minder bekend) Twittergebruiker gehoord heeft. 

 
remkodepaus: RT @jjovanos: @ryhertzberger ik vind dat je doorslaat. 'Eerst de feiten' blijft essentieel 

uitgangspunt, maar is iets anders dan op de handen gaan zitten. (Geraadpleegd via 

https://twitter.com/jjovanos/status/685839880442802177) 
 

Daarnaast wordt de retweetfunctie ook regelmatig gebruikt als de desbetreffende tweet (in)direct naar 

henzelf wijst.30 

 
SiriusApril: RT @GLNijmegen: Zorgen voor elkaar moeten we stimuleren, niet straffen met een 

korting op de uitkering, zegt @SiriusApril in #raad014 over #kostendelersnorm (Geraadpleegd via 

http://twitter.com/SiriusApril/statuses/692427079309205507) 
 

Zoals in de bovenstaande Tweet te zien is, retweet het raadslid April Ranshuijsen (SiriusApril) uit 

Nijmegen een tweet van @GLNijmegen waarin zijzelf genoemd wordt. Het retweeten van dergelijke 

tweets zal dit raadslid helpen bij het creëren van het beeld van haarzelf en haar ideeën. Kenmerkend 

aan retweets is dat deze vaak het real-time imago van Twitter benadrukken.31 Dit wil zeggen dat vaak 

op dat moment populaire topics of ‘breaking news’ worden geretweet door Twittergebruikers.  

                                                
29 Ibidem. 
30 Idem, 9. 
31 Idem, 6. 
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Legenda: 

x-as: Hoe vaak een raadslid hetzelfde account retweet 

y-as: Hoe vaak het voorkomt dat een raadslid hetzelfde account x aantal keer retweet 

 

In totaal hebben wij een database van 685.248 tweets van raadsleden. Zo’n 45%, namelijk 305.707 

van deze tweets zijn retweets. Deze retweets dateren uit de periode 01-01-2016 t/m 10-06-2016. 

Voordat een netwerk gevisualiseerd zal worden, is het noodzakelijk deze retweets te filteren. Aan de 

hand van afbeelding 4 kan uiteen gezet worden, waarom dit filteren noodzakelijk is. 

Om een beeld te kunnen krijgen van welke accounts regelmatig worden geretweet door 

raadsleden en welke accounts dus belangrijk zijn voor raadsleden, zal dus een netwerkvisualisatie 

gemaakt worden. Afbeelding 4, die gemaakt is met behulp van Excel, laat zien hoe vaak raadsleden 

gedurende de onderzoeksperiode hetzelfde account retweeten. Bijna 110.000 retweets uit de retweet 

dataset bestaat uit ‘unieke retweets’. Dit wil zeggen dat het raadslid dit account slechts een keer heeft 

geretweet. Omdat een, of een paar retweets niet per definitie wijzen op het feit dat het raadslid dit 

account belangrijk vindt, hebben we besloten 1, 2, 3, en 4 keer hetzelfde account retweeten uit de lijst 

te filteren. In ons netwerk is dus alleen een verbinding te zien tussen twitteraccounts, als een raadslid 

een ander account in de periode 01-01-2016 tot 10-06-2016 5 of meer keer heeft geretweet. 

 

4	Long	tail:	Hoe	vaak	een	raadslid	hetzelfde	account	retweet.	
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Deze visualisatie is gemaakt aan de hand van Gephi. Dit is een tool gemaakt voor het visualiseren van 

netwerken. Een groot voordeel aan Gephi is het gebruiksgemak, omdat kennis van statistiek of 

grafentheorie overbodig zijn om gebruik te kunnen maken van deze tool.32 Tabelbestanden in de vorm 

van CSV moet worden ingevoerd in Gephi. Kenmerkend aan deze tool is dat een SOURCE en een 

TARGET kolom nodig is. In de SOURCE kolom zijn de gebruikersnamen van de raadsleden 

ingevoerd die retweeten, en in de TARGET kolom de namen van Twitteraccounts die geretweet 

worden. Dit kunnen andere raadsleden zijn, maar zoals in afbeelding 5 te zien is, kunnen dit ook 

accounts zijn die niet direct in verbinding staan met raadsleden. Het voordeel van dergelijke 

visualisaties, is dat dit veel handmatig zoek- en telwerk scheelt. De visualisatie geeft namelijk direct 

een duidelijk overzicht van de relaties tussen raadsleden en andere Twitteraccounts onderling. Deze 

inzichten zouden in een CSV bestand slechts op de achtergrond gebleven zijn. De hele visualisatie is 

te vinden in de bijlage. 

 In de visualisatie zijn simpelweg stippen en lijnen te zien. De stippen, die ook wel nodes 

worden genoemd, representeren in deze visualisatie de verschillende Twitteraccounts. Hoe groter de 

node in deze visualisatie, door hoe meer verschillende raadsleden het account 5 of meer keer wordt 
                                                
32 M. Conover, et al. “Political Polarization on Twitter,” In International AAAI Conference on Weblogs and 
Social Media. North America, 2011. 
 

Afbeelding	5	Retweet	netwerkvisualisatie:	detail	uit	overzicht	van	welke	accounts	door	de	meeste	raadsleden	
worden	geretweet.	(Gephi,	Force	Atlas	2)	
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geretweet. Er is bewust voor gekozen om in de visualisatie dus geen onderscheid te maken tussen 5 of 

meer keer retweeten. Waarom hier voor gekozen wordt, is uit te leggen aan de hand van het 

Twitteraccount van een raadslid uit Noord-Holland. In de periode vanaf 01-01-2016 tot 10-06-2016 

heeft hij in totaal 18 accounts meer dan 50 keer geretweet. Het meeste retweette dit raadslid de 

Telegraaf (507 keer in totaal). Als de node groter zou worden naarmate dit account in totaal meer 

wordt geretweet, zouden accounts zoals van dit raadslid een vertekend beeld weergeven van de 

accounts die over het algemeen belangrijk worden geacht door raadsleden. 

 Interessant is, dat in het retweetnetwerk de nieuwsbronnen centraal staan. Deze zijn in eerste 

instantie niet per definitie politiek gericht, maar dit maakt ze zeker niet minder interessant. De 

belangrijkste nieuwsbronnen zijn met stipt de NOS en de Volkskrant. Het RTLNieuws, Nu.nl, Trouw, 

Parool en NRC worden ook door veel verschillende raadsleden regelmatig geretweet, maar blijven 

duidelijk achter. Relevant voor raadsleden lijkt ook De_Monitor te zijn. Dit is een bron voor 

onderzoeksjournalistiek maatschappelijke content. 

 Ook geeft de netwerkvisualiatie interessante inzichten op het gebied van politieke partijen. De 

D66 wordt door het grootste aantal raadsleden regelmatig geretweet. Dit is opmerkelijk, omdat deze 

partij in totaal duidelijk niet de meeste zetels in de gemeenteraad heeft. De meeste zetels zijn na de 

verkiezingen gegaan naar de Lokale partijen (2807 stemmen, 33.3% van de zetels). Het CDA heeft 

1495 zetels en de VVD 1075. Daarna pas is de D66 pas de grootste partij met 809 zetels.33 Ondanks 

dat de D66 niet de meeste raadsleden heeft, wordt het officiële Twitteraccount van deze politieke 

partij door de meeste raadsleden regelmatig geretweet. Waarom dit het geval is, kan op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd. Deze interpretaties sluiten elkaar niet uit. Ten eerste omdat er 

simpelweg de meeste raadsleden van de D66 te vinden zijn op Twitter. Ten tweede kan dit fenomeen 

geïnterpreteerd worden aan de hand van het niveau van de tweets. Wellicht plaatst het Twitteraccount 

van de D66 geschiktere content om te retweeten dan andere politieke partijen. Daarnaast hebben 

politieke partijen regelmatig een lokaal Twitteraccount. Zo zijn er speciaal voor de gemeente Katwijk 

onder andere de volgende Twitteraccounts gemaakt: @ChristenUnieKW, @CDAKatwijk, 

@VVDKatwijk, @sgpkatwijk. Raadsleden van grote partijen zoals het CDA en de VVD kunnen 

wellicht de retweetvoorkeur hebben voor deze lokale partijaccounts boven de officiële accounts. 

 

5.3 Content analyse 

 
Aan de hand van een content analyse zal gekeken worden naar de inhoud van de tweets die door 

raadsleden verstuurd zijn. Onze dataset bestaat uit 234.437 tweets die geplaatst zijn tussen 1 januari 

2016 en 10 juni 2016 door de raadsleden zelf. In dit gedeelte van het onderzoek worden de retweets 

                                                
33 Wikipedia, “Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2014,” bezocht op 30 juni 2016, op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeenteraadsverkiezingen_2014. 
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en mentions dus buiten beschouwing gehouden. De eerste stap die wordt ondernomen bij de content 

analyse is het creëren van een wordcloud: 

 

 
Afbeelding	6	Meest	genoemde	woorden	in	tweets	van	raadsleden	(Voyant	Tools)	

Deze wordcloud is tot stand gekomen door de website voyant-tools.org te gebruiken.34 Deze website 

biedt de mogelijkheid tot het uploaden van een tekstbestand (.txt) die vervolgens geanalyseerd kan 

worden door het gebruik van verschillende functies zoals wordclouds en timelines. De bovenstaande 

wordcloud toont de vaakst voorkomende woorden in de tweets van de raadsleden. Hoe groter het 

woord is afgebeeld, hoe vaker deze in de tekst voorkomt. Om een goede wordcloud te genereren zijn 

overbodige woorden weggefilterd. Dit houdt in dat deze visualisatie geen stopwoorden bevat 

(lidwoorden, voornaamwoorden, speciale tekens en cijfers). Daarnaast zijn er ook een aantal 

nietszeggende woorden uitgefilterd, namelijk: ‘https’ en ‘t.co’. Deze woorden kwamen vaak voor in 

de tweets omdat daarin veel hyperlinks gebruikt worden. De tool herkent linkjes niet en neemt deze in 

de analyse mee als vaakgenoemde woorden. Het genereren van een wordcloud is een goede manier 

om een indruk te krijgen van de inhoud van, in dit geval, tweets.  

 Wat ten eerste opvalt aan de wordcloud is dat de woorden ‘mooi’ en ‘goed’ erg vaak genoemd 

worden in de tweets. Daarnaast zien we ook de woorden ‘mooie’ en ‘goede’. Dit suggereert dat de 

tweets een positieve toon hebben. Woorden als ‘vandaag’ en ‘vanavond’ lijken er op te wijzen dat 

raadsleden tweeten over gebeurtenissen die op dit moment plaatsvinden. Dit kan betekenen dat zij hun 

volgers op de hoogte houden van zaken die aan de gang zijn of nog gaan gebeuren. Het derde wat 

opvalt aan de visualisatie is dat alle grotere politieke partijen er in voorkomen. Er is echter wel een 

verschil in het aantal keer dat ze genoemd worden ten opzichte van elkaar. Een laatste punt van 

aandacht zijn de woorden ‘vluchtelingen’ en ‘referendum’. Dit zijn twee onderwerpen die de 

afgelopen tijd ter discussie hebben gestaan en dus ook door raadsleden besproken worden. 

                                                
34	Voyant	Tools,	interactieve	wordcloud	te	vinden	op:	http://voyant-
tools.org/?corpus=e25cffdbda745131517a1b9d96b9b0db&stopList=keywords-
477f052a22062d90785c3e8065f692f5&whiteList=&visible=195&view=Cirrus	
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Concluderend kunnen we stellen dat er een aantal verschillende onderwerpen naar voren 

komen in deze wordcloud: positieve woorden, tijdsaanduidingen, partijen en specifieke topics.  

Bernhard Rieder en Theo Röhle schrijven dat visualisaties vaak sturing kunnen geven binnen een 

onderzoek, maar daarbij niet gezien kunnen worden als neutrale weergaven.35 Wordclouds zijn niet 

objectief. Hoewel ze vaak een redelijk goed overzicht gegeven van vaakgenoemde woorden, zijn er 

een aantal misleidende factoren. Zo vallen sommige woorden beter op dan andere door de kleur van 

het woord, of de positie waarin deze getoond wordt (horizontaal/verticaal). Daarnaast kunnen 

woorden die naast elkaar staan de indruk wekken dat deze iets met elkaar te maken hebben. Er is dus 

altijd verdere interpretatie nodig om tot goede conclusies te komen.36 

 Om meer inzicht te krijgen in een aantal van de thema’s die uit de wordcloud naar voren 

komen, kunnen andere functie uit de Voyant Tool gebruikt worden. De onderstaande grafiek laat zien 

hoe de verdeling is tussen de partijen die in de tweets genoemd worden: 

Ook 

deze visualisatie is tot stand gekomen met behulp van voyant-tools.org.37 De grafiek laat zien dat de 

partijen VVD, D66 en PvdA beduidend vaker genoemd worden in de tweets van het afgelopen half 

jaar dan de partijen CDA, SP, PVV en GroenLinks. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 

VVD en PvdA de grootste landelijke partijen zijn. Daarbij lijkt D66 van alle partijen het meest actief 

te zijn op Twitter (gebaseerd op deze grafiek, maar ook op de uitkomsten van het retweet). Opvallend 

is dat het CDA minder vaak genoemd wordt ondanks dat deze op lokaal niveau gemiddeld, op de 

                                                
35 Bernhard Rieder en Theo Röhle, “Digital Methods: Five Challenges,” In Understandig DIgital Humanities 
door David M. Berry (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012), 73. 
36 Idem, 75. 
37 Voyant Tools, interactieve grafiek te vinden op: http://voyant-
tools.org/?corpus=e25cffdbda745131517a1b9d96b9b0db&query=cda&query=pvv&query=pvda&query=d66&q
uery=vvd&query=groenlinks&query=sp&withDistributions=raw&bins=20&mode=document&view=Trends 

Afbeelding	7	frequentie	van	politieke	partijen	die	genoemd	worden	in	tweets	(Voyant	Tools)	
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lokale partijen na, de grootste partij is.38 De PVV is daarentegen de op één na kleinste partij in de 

gemeenteraad met in totaal 16 zetels en wordt toch vaker genoemd dan GroenLinks die, met 335 

zetels in totaal, boven de PVV staat.39 

 Een nadeel van deze visualisatie is dat er geen context is waarin de partijen genoemd worden. 

Op basis van deze grafiek weten we niet of raadsleden over de partijen op landelijk, provinciaal of 

lokaal niveau spreken. Daarnaast is er geen informatie over welke raadsleden er over welke partijen 

praten. Praten ze over hun eigen partij of over andere partijen? Wat dit duidelijk maakt, is dat we te 

maken hebben met een erg complexe dataset. De diversiteit van tweets maakt het lastig om uitspraken 

te doen op een globaal niveau. 

Om meer te weten te komen specifieke onderwerpen die voorkomen in de tweets van 

raadsleden, kan de tool AntConc gebruikt worden.40 Net als in de Voyant Tool kan er in deze tool een 

tekstbestand geanalyseerd worden. Twee nuttige functies in deze tool zijn: word list en collocations. 

De functie word list komt overeen met woordfrequenties. In plaats van een wordcloud genereert deze 

tool een lijst waarin de vaakst genoemde woorden bovenin komen te staan. Wanneer je op een van 

deze woorden klikt, toont de AntConc waar deze woorden voorkomen in de tekst. De functie 

collocaties toont woorden die vaak voorkomen in de context van andere woorden.  

Het woord ‘vluchtelingen’ wordt 4190 keer genoemd in 234.437 tweets. Een aantal woorden 

dat vaak voorkomt in de context van het woord ‘vluchtelingen’ is: ‘welkom’, ‘integratie’, ‘geld’, 

‘probleem’ en ‘helpen’. Net als woorden in een wordcloud geven contextwoorden een idee van 

bepaalde thema’s waarover gesproken wordt. Uit een analyse van de woorden ‘vluchtelingen’ en 

‘welkom’ blijkt echter dat er niet te snel conclusies getrokken kunnen worden op basis van de 

uitkomsten in de functie collocaties. De combinatie van deze twee woorden lijkt op het eerste gezicht 

namelijk te verwijzen naar positieve tweets over vluchtelingen die welkom zijn in Nederland. Maar 

zoals in het onderstaande fragment te zien is, bevat de lijst met tweets waarin de twee woorden samen 

voorkomen ook tweets met het zinsdeel ‘vluchtelingen niet welkom’: 

 

                                                
38 Wikipedia, “Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2014,” bezocht op 30 juni 2016, op 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeenteraadsverkiezingen_2014. 
39 Ibidem. 
40 AntConc, tool te downloaden via http://www.laurenceanthony.net/software.html. 
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Afbeelding	8	Fragmenten	uit	tweets	met	de	woorden	‘vluchtelingen’	en	‘welkom’	(AntConc)	

 

Daarnaast zien we in dit fragment dat niet alle tweets de eigen meningen van de raadsleden bevatten. 

De eerste tweet is bijvoorbeeld een quote van @LeoLucassen. Dit toont aan dat het lastig is om 

binnen een dataset met een grote diversiteit aan tweets een overzicht te krijgen van hoe er over 

bepaalde onderwerpen gesproken wordt. De methodes die wij in dit onderzoek gebruikt hebben, 

zouden echter goed toepasbaar kunnen zijn op kleinere samples van de dataset die wij opgesteld 

hebben. In het volgende hoofdstuk zullen we verder ingaan op eventuele vervolgonderzoeken die 

gedaan kunnen worden als aanvulling op dit onderzoek. 

 
6. Discussie 

Het grootste gedeelte van ons onderzoek heeft gedraaid om het samenstellen van de dataset met alle 

Twitteraccounts van raadsleden in Nederland. Vervolgens hebben we gewerkt met een aantal tools die 

bij ons al bekend waren om uitspraken te doen over de activiteit, de connecties en de content op 

Twitterpagina’s van raadsleden. Beperkingen in tijd hebben er voor gezorgd dat wij geen uitgebreid 

onderzoek hebben kunnen doen met de data die wij verzameld hebben. In dit hoofdstuk zullen we een 

aantal suggesties geven die als inspiratie voor vervolgonderzoek kunnen dienen. 

 Ten eerste is er een dataset die we niet gebruikt hebben. We hebben een lijst van 145.025 

mentions (tweets gericht aan specifieke personen) van raadsleden in het afgelopen half jaar. Een 

analyse van zo’n lijst kan inzicht geven in de gesprekken die raadsleden hebben met anderen op 

Twitter. Praten zij bijvoorbeeld met andere raadsleden of ook met burgers? En waar gaan deze 

gesprekken over?  

 Een ander onderwerp dat van belang is voor raadsleden is het betrekken van burgers bij de 

politiek. In ons onderzoek hebben we ons gericht op hoe raadsleden zichzelf vindbaar en herkenbaar 

kunnen maken op Twitter. Maar we zijn niet ingegaan op het behouden van de interesse van 

Twittervolgers. Welke content is bijvoorbeeld het meest gunstig voor een raadslid dat wil twitteren? 

En hoe ga je als raadslid de dialoog aan met burgers? Een casestudy die gericht is op een aantal 
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raadsleden met veel volgers zou hierbij kunnen helpen. Ook het maken van een verdeling van tweets 

in categorieën als persoonlijke tweets, zelfpromotie, eigen gemeente en landelijke politiek zou inzicht 

kunnen geven de manier waarop bepaalde raadsleden Twitter gebruiken. 

  Om meer inzicht te krijgen in hoe bepaalde thema’s besproken worden door raadsleden op 

Twitter zou een casestudy gedaan kunnen worden waarbij er gefocust wordt op bijvoorbeeld één debat 

binnen een gemeente. Door het gebruik van kleinere datasets zoals tweets van raadsleden in één 

gemeente of tweets waarin dezelfde hashtag gebruikt wordt, kan er naar specifieke onderwerpen 

gekeken worden. Een vluchtelingendebat binnen één gemeente zou bijvoorbeeld een interessante 

casus kunnen zijn. 

  

7. Conclusie 

In de conclusie komen we terug op onze hoofdvraag: op welke manier maken raadsleden gebruik van 

het platform Twitter en hoe kunnen raadsleden hun social media strategie verbeteren? De eerste helft 

van deze vraag hebben we beantwoordt door het uitvoeren van verschillende analyses aan de hand van 

de data die wij hiervoor hebben verzameld. Uit ons onderzoek blijkt dat 62% van de Nederlandse 

raadsleden te vinden is op het sociale mediaplatform Twitter. 4163 van 5569 raadsleden met een 

Twitteraccount hebben in de afgelopen zes maanden minstens één eigen tweet verstuurd. De meeste 

tweets worden verstuurd door een klein aantal raadsleden die erg actief zijn op Twitter. Het grootste 

gedeelte van de twitterende raadsleden hebben het afgelopen jaar weinig tweets verstuurd. Raadsleden 

retweeten meer dan dat zij eigen tweets versturen. De retweets zijn voornamelijk afkomstig van 

mediakanalen en politieke partijen. De analyse van de inhoud van de zelfgestuurde tweets suggereert 

dat raadsleden hun volgers via tweets op de hoogte houden van gebeurtenissen. Daarnaast worden er 

veel partijen genoemd en wordt er gesproken over specifieke onderwerpen die recent in de 

belangstelling hebben gestaan, zoals het vluchtelingendebat.  

Onze zoektocht naar raadsleden op Twitter heeft ons informatie opgeleverd over de 

vindbaarheid en herkenbaarheid van deze raadsleden. Op basis van deze bevindingen en met behulp 

van wetenschappelijke literatuur kunnen we een aantal uitspraken doen over hoe raadsleden hun 

sociale media strategie kunnen verbeteren. Een Twitteraccount van een raadslid dat goed vindbaar en 

herkenbaar is, bevat: 

 

- hun volledige voor- en achternaam  

- een duidelijke foto van het raadslid (+ logo/naam van partij in de foto) 

- een biografie met daarin het woord ‘raadslid’/’fractievoorzitter’ + partij + gemeente 

 

Om ook buiten Twitter vindbaar te zijn, kunnen de gemeentewebsites geüpdatet worden. Gegevens 

zoals volledige naam, politieke partij en eventueel linkjes naar de sociale media platvormen waarop 
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raadsleden actief zijn, zijn een nuttige bijdrage. Dit geldt ook voor de website overheidinnederland.nl. 

Wanneer raadsleden Twitter willen gebruiken om in contact te komen met burgers is het van belang 

dat dit ook buiten het platform geadverteerd wordt en dat raadsleden goed vindbaar zijn.  

Een aantal aandachtspunten die voortkomen uit ons literatuuronderzoek kunnen ook nuttig 

zijn voor raadsleden. Zo is het bijvoorbeeld gunstig om gebruik te maken van functies die sociale 

platformen bieden en daarbij zoveel mogelijk aan te passen aan de gewoontes van het platform. In het 

geval van Twitter gaat het om het gebruik van mentions en hashtags in tweets en in de biografie. Het 

is echter wel van belang dat er op een zelfde manier gecommuniceerd wordt als via andere kanalen, 

zodat het professionele imago van raadsleden in stand blijft.  
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