
Sociale media, internet, de cloud, individualisering, verstedelijking… 
Zomaar enkele termen die een nieuwe tijd kenmerken, met ingrijpende 
gevolgen voor de manier waarop we met elkaar omgaan en 
communiceren. Zo is het heel normaal geworden om elkaar virtueel 
op te zoeken en elkaar online bij te praten. Sociale media nemen 
steeds meer de rol van het praatje bij de bakker over. Het sociale leven 
van burgers speelt zich meer en meer af in een virtuele wereld. 
Belevenissen en medeleven delen we steeds vaker online. 

SOCIALE MEDIA: 
SPLIJTER OF VERBINDER? 
HET (VIRTUELE) GESPREK BIJ DE BAKKER

John Rozema en Ad Schalkx



Met de verkenning ‘Mind the Gap!’ stelt BrabantKennis 

de vraag centraal wat het groter worden van verschillen 

en sociale ongelijkheid voor de Brabantse samenleving 

betekent. In opdracht van BrabantKennis hebben wij, 

John Rozema (HowAboutYou) en Ad Schalkx (Semantix), 

onderzoek gedaan naar de virtuele belevingswereld 

van Brabanders. Hoe ontmoeten Brabanders elkaar op 

sociale media? Waarover voeren zij gesprekken? Spreken 

zij ook over eventuele verschillen en groeiende tegen-

stellingen in de samenleving? Zien we dat deze media 

leiden tot een verdere uitdieping van verschillen tussen 

groepen Brabanders? Of spelen ze juist ook een verbin-

dende rol? 

In dit achtste deel in de ‘Mind the Gap!’-reeks staat de 

virtuele belevingswereld van de Brabander centraal. 

Het eerste deel van het onderzoek richt zich op the talk 

of the town in vier verschillende Brabantse dorpen en 

steden in de jaren 2015 en 2016. Gekeken is of de in-

woners op sociale media spraken over toenemende 

verschillen in de Brabantse samenleving. Vervolgens 

richt het onderzoek zich op hoe deze gesprekken zijn 

verlopen en worden expliciet het verloop van het gesprek 

en de daarbij behorende emoties, ritmes en patronen 

onder de loep genomen. Kunnen we hieraan zien of 

gesprekken over bepaalde thema’s uit de hand dreigen 

te lopen? 

Informatievergaring is één. En dan? Wie is nu eigenlijk 

eigenaar van die gesprekken? En wat kun je vervolgens 

doen met de informatie die je op deze wijze verzamelt? 

Wie moet hier vervolgens iets mee? En is hier eigenlijk 

wel een rol weggelegd voor de overheid? Of behoort 

deze informatie juist de samenleving toe? Wij, de on-

derzoekers, streven naar dit laatste. Wij willen graag de 

verkregen informatie terugleggen in de gemeenschap: 

de burgers in de wijk, in het dorp, in de stad. Zodat het 

virtuele praatje bij de bakker zijn rol ‘als praatje in de 

samenleving’ weer kan vervullen. 
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Voor wie weinig tijd heeft en tóch nieuwsgierig is, volgt hieronder een korte 

samenvatting met acht inzichten en drie conclusies. 

Sociale media, internet, de cloud, individualisering, verstedelijking… Zomaar enkele 

termen die een nieuwe tijd kenmerken, met ingrijpende gevolgen voor de manier 

waarop we met elkaar omgaan en communiceren. Zo is het heel normaal geworden 

om elkaar virtueel op te zoeken en elkaar online bij te praten. Sociale media nemen 

steeds meer de rol van het praatje bij de bakker over. Het sociale leven van burgers 

speelt zich meer en meer af in een virtuele wereld. Belevenissen en medeleven delen 

we steeds vaker online. De manier waarop we met elkaar omgaan en communiceren 

is ingrijpend veranderd. Daarom onderzochten wij, John Rozema (HowAboutYou) en 

Ad Schalkx (Semantix), in opdracht van BrabantKennis of we op sociale media sociale 

tegenstellingen in Brabant kunnen vinden en waar die dan vandaan komen. Het 

onderzoek richtte zich op de volgende mogelijke tegenstellingen: 

1. De vermeende kloof tussen burger en overheid (burger en overheid).

2. Het idee dat verschillen tussen arm en rijk groter worden (arm en rijk).

3.  De verdergaande individualisering en het afbrokkelen van solidariteit (ik en wij).

4.  De toegenomen tegenstellingen tussen culturen in Brabant

 (met of zonder migratie-achtergrond).

We onderzochten twee Brabantse dorpen (Steenbergen en Wanroij) en twee Brabantse 

middelgrote steden (Helmond en Etten-Leur). We waren namelijk ook benieuwd 

of we tussen dorpen en steden en/of tussen West- en Oost-Brabant verschillen 

zouden aantreffen.
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1. Klagen als indicator

Uit onze analyses kwam naar voren dat het meten van “het klagen” (emotie, 

vertrouwen, openheid, afstand) een goede indicatie blijkt te zijn voor:

·  een positieve of negatieve sociale ontwikkeling van de stad of het dorp; 

·  het al dan niet ontstaan van, ook andere, tegenstellingen (blokkades) 

 in de samenleving;

·  sociale escalaties van groepen mensen (spontane vorming van 

 actiegerichte groepen).

2. Monitoringdashboard sociale media als voorspeller

Het blijkt dat je sociale tegenstellingen doorlopend (en representatief!) kunt meten in 

het socialemediaverkeer en dus zou je hierop een dashboard kunnen inrichten. Wan-

neer je zo’n monitoringsdashboard goed inricht, kun je zelfs dreigende sociale esca-

laties voorspellen. De techniek en software is beschikbaar, maar we moeten meer 

ervaring opdoen met de duiding en de kennis van sociale ontwikkelingsprocessen. 

Zo’n monitoringsdashboard zou vervolgens toegankelijk moet zijn voor overheden én 

inwoners! Voor overheden omdat het waardevolle inzichten geeft over hóe wijken en 

inwoners zich ontwikkelen. Voor inwoners omdat zij misschien zelf aan de slag willen 

gaan met die inzichten (ook zonder betrokkenheid van de overheid).

3. Socialmedia-analyse als basis voor dialoog

We kunnen dus meten waarover Brabanders praten en ‘klagen’; we zien trends in 

sociale ontwikkeling en de manier waarop een gesprek zich ontwikkelt. Met zo’n 

dashboard hebben we eigenlijk alle tools in handen om de dialoog met elkaar aan 

te gaan over hoe we gezamenlijk dingen kunnen verbeteren. Dit maakt inwoners 

juister geïnformeerder, waardoor ze beter met elkaar én met de overheid het ge-

sprek kunnen aangaan. 

Drie praktische en richtinggevende vragen daarbij zijn: 

·  waar heb je last van?

·  wat kun je daar maximaal zelf aan doen?

·  wat heb je minimaal nodig om het echt op te kunnen lossen?

Het onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd of Brabanders actief zijn op sociale 

media en hóe ze zich gedragen op deze online platformen. Maar we kunnen nog 

heel veel leren. Daarom sluiten we af met de uitnodiging om met ons het gesprek 

aan te gaan over ons onderzoek. We leren immers door samen kritisch te kijken 

naar dit onderzoek en naar waar we sociale verbindingen tussen inwoners en tussen 

inwoner en overheid kunnen versterken.

1.  Er is een (enorme) toename van het dagelijkse socialemediagebruik in Neder-

land. Dat geldt ook voor Brabant. Alledaagse prietpraat, actualiteit en stevige 

maatschappelijke discussies: alles wordt gedeeld en dagelijks bediscussieerd 

op sociale media. 

2.  Naast de grote socialemediaplatformen als Facebook, Twitter en Instagram delen 

mensen informatie en ervaringen via talloze sociale apps zoals WhatsApp, 

Social Alert, Ambert Alert. Mensen die elkaar in het dagelijks leven nooit zouden 

treffen, ontmoeten elkaar wel op deze sociale platformen. 

3.  De gesprekken worden gevoerd door alle leeftijdsgroepen en achtergronden. 

Natuurlijk zien we op sociale media scheidingen en selecties ontstaan. Mensen 

van 9 tot 99 gebruiken Facebook; Snapchat is razend populair onder jongeren tot 

ca. 19 jaar; op Twitter zie je veel ‘professionals’ en socialemedia-enthousiastelingen. 

We kunnen stellen dat sociale media de nieuwe “mortel” van de samenleving 

lijken te vormen; het gesprek bij de bakker heeft een nieuwe vorm gekregen. 

4.  Niet onbelangrijk: in de onderzoeksdata keken we alleen naar openbare (!) be-

richten. Op niveau van Nederland gaat het letterlijk om meer dan één miljoen 

berichten per jaar als we inzoomen op de vier hiervoor genoemde sociale tegen-

stellingen. De onderwerpen leven dus op sociale media! De volumes in Brabant 

zijn in absolute aantallen uiteraard kleiner, maar zeker representatief. 

5.  Brabanders praten op sociale media minder over tegenstellingen in de samen-

leving dan de gemiddelde Nederlander.

6.  De Brabander in het dorp is “per hoofd bevolking” nét zo actief op sociale media 

als de Brabantse stedeling.

7.  We zien dat men direct reageert op actualiteit (nieuws). Brede maatschappelijke 

discussies leiden echter tot de grootste pieken in aantal berichten en aantal deel-

nemers. Denk bijvoorbeeld aan het debat over vluchtelingenopvang (2015 en 

2016) of de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Niet alleen piekt het be-

richtenverkeer enorm (het aantal berichten verveelvoudigt!), ook mensen die 

doorgaans minder actief zijn op sociale media worden dan actief en geven hun 

mening. Dit leidt op platformen als Facebook en Twitter tot sterk gepolariseerde 

discussies. Dit patroon herhaalt zich bij lokale thema’s, maar veel minder heftig 

en minder gepolariseerd.

8.  Een valkuil (ook voor ons als onderzoekers!) is dat je alleen naar het discours 

kijkt: wat zégt men op sociale media? “Wat je zegt is niet hetzelfde als wie je 

bent”: een uiting op sociale media heeft een context, een aanleiding, een achter-

grond. Daarom hebben we aanvullend op de discoursanalyse ook gekeken naar 

sociale ontwikkeling- en leerprocessen. Horen bepaalde uitingen op sociale me-

dia bij een (dreigende) sociale escalatie of zijn ze meer onderdeel van een langer-

durend leerproces waarbij mensen soms wel eens ‘uit de slof schieten’?
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SOCIALE MEDIA ALS 
BAROMETER VAN BRABANT

se uit op “het sentiment” en “de sociale ontwikkeling”. 

Daarbij keken we níet naar wát er gezegd werd - maar 

analyseerden we juist hóe er gesproken werd.

Sociale media in plaats van het praatje bij de bakker

De invloed van nieuwsmedia en sociale media op maat-

schappelijke gesprekken is vaak beschreven. Kijken we 

bijvoorbeeld naar de recente verkiezingen in Nederland 

(maart 2017) of de verkiezingen van de nieuwe presi-

dent van de Verenigde Staten of van Frankrijk of het re-

ferendum rondom de Brexit dan lijkt zich een trend af te 

tekenen: namelijk het toegenomen belang van nieuws-

media en sociale media. Met name de socialemediaka-

nalen als Twitter, Facebook en Instagram hadden grote 

invloed op de emotie en beeldvorming van kiezers. Uit 

een nadere analyse van de gesprekken op deze media 

kwam naar voren dat er niet alleen sprake was van een 

scheiding in sociaal-culturele en politieke opvattingen 

tussen mensen in de stad en op het platteland, maar 

ook tussen hoog- en laagopgeleiden en tussen jong en 

oud. Naar wat de achterliggende oorzaken zijn van deze 

verschillen wordt gegist. Is het een effect van de ver-

stedelijking? Of heeft de toegenomen individualisering 

invloed? Ook wordt steeds vaker de vraag gesteld of 

sociale media niet een polariserende werking hebben 

op deze verschillen. En betekent dit dat solidariteit en 

tolerantie - het sociale ‘cement’ - tussen burgers aan 

het afnemen is?

In dit onderzoek bieden wij geen concreet antwoord op 

bovenstaande vragen, maar we laten wel zien dat infor-

matie uit sociale media inzicht kan geven in het senti-

ment van de samenleving. We zien dat sociale media 

risico’s met zich meedragen - denk aan polarisatie en 

nepnieuws - maar we zien ook kansen, waarbij sociale 

media een mooie brugfunctie kunnen vervullen. Waar 

we elkaar vroeger bij de bakker en op het dorpsplein 

troffen, komen we elkaar tegenwoordig tegen op Face-

book. Daar delen we ervaringen en vormen we onze 

mening. Sociale media zouden wel eens onontbeerlijk 

kunnen zijn voor het sociale verkeer en de gemeen-

schap, nu en in de toekomst. 

Sociale media, groepsgedrag en onderlinge beïnvloeding

De Amerikaanse wetenschapper Alex Pentland ontdek-

te dat mensen sociale media op verschillende manieren 

gebruiken: zo is er een groep mensen die het vooral uit 

nieuwsgierigheid gebruikt - hun dagelijkse bron naar 

nieuwe weetjes en kennis - en een groep mensen die 

het vooral gebruikt om anderen te beïnvloeden. Iedere 

groep heeft daarbij een eigen ritme: vaste gedrags-

patronen waarmee zij hun dagelijkse activiteiten afhan-

delen of reageren op situaties. Zo is de actualiteit (het 

nieuws) bijna altijd de aanleiding voor een gesprek op 

sociale media, ook als het gaat over tegenstellingen en 

verschillen in de samenleving. Het ‘agenderen’ van 

deze gesprekken gebeurt in feite door de nieuwsmedia 

en in een beperkt aantal gevallen door ‘belanghebben-

den’ (zoals de politiek of een belangengroep). De burgers 

gebruiken dan het nieuws om hun eigen mening of frus-

tratie te uiten. Maar we zien ook burgers die zelf het 

initiatief nemen in plaats van enkel reageren.

Met de verkenning ‘Mind the Gap!’ is BrabantKennis op 

zoek gegaan naar groeiende verschillen in de Brabant-

se samenleving. Met het onderzoek van HowAboutYou 

en Semantix wordt gekeken of groeiende verschillen en 

tegenstellingen ook op sociale media worden bespro-

ken en wat de eventuele invloed van sociale media is op 

die gesprekken. 

Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we vooraf 

vier thema’s benoemd die we nader onder de loep nemen:

1. De vermeende kloof tussen burger en overheid

 (burger en overheid).

2. Het idee dat verschillen tussen arm en rijk groter 

 worden (arm en rijk).

3.  De verdergaande individualisering en het afbrokkelen 

van solidariteit (ik en wij).

4.  De toegenomen tegenstellingen tussen culturen in

 Brabant (met of zonder migratie-achtergrond).

Daarnaast hebben we het onderzoek geografisch afge-

bakend en richtten we ons op de volgende vier Brabantse 

dorpen en steden: Steenbergen, Etten-Leur, Wanroij en 

Helmond. Hiermee is getracht een afspiegeling te ma-

ken van de Brabantse samenleving, zonder de grote 

steden hierin centraal te stellen. Steenbergen en Etten- 

Leur vertegenwoordigen het westelijk deel van de 

provincie; Wanroij en Helmond staan symbool voor 

Oost-Brabant; Etten-Leur en Helmond vertegenwoor-

digen de middelgrote steden; Steenbergen en Wanroij 

zijn beide plattelandsgemeenten. 

Wat zeggen we en hoe zeggen we het

Het onderzoek bestaat uit een tweeledige aanpak. Met 

behulp van een ‘online mediamonitor’ deden we een zo-

genaamde discoursanalyse: op basis van specifieke ter-

men/uitspraken zijn we in de periode 2015 t/m maart 

2017 gaan zoeken in miljoenen berichten. Daarnaast 

voerden we in de betreffende gemeenten ook een analy-

Figuur 1: Tweeledige aanpak onderzoek: wat en hoe

ZOEKEN NAAR SENTIMENT EN SOCIALE 
ONTWIKKELING OP SOCIALE MEDIA (SEMANTIX)

ZOEKEN NAAR WOORDEN
IN SOCIALE MEDIA
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Facebook wordt op dagelijkse basis intensief gebruikt 

door alle leeftijdsgroepen. Youtube, Instagram en 

Snapchat zijn vooral populair bij jongeren. En Twitter en 

LinkedIn krijgen steeds meer een vaste (professionele/

zakelijke) gebruikersgroep. 

Wij denken dan ook dat sociale media een goed beeld ge-

ven van de dagelijkse onderwerpen van gesprek en dat 

ze ook iets zeggen over de manier waarop mensen die 

gesprekken voeren. Dat blijkt wel als we nader inzoomen 

op de vier door ons onderzochte gemeenten. Uit een eer-

ste inventarisatie bleek dat het online gesprek vooral 

ging over alledaagse zaken zoals de komst van vluchte-

lingen, sportnieuws, politiek, het persoonsgebonden 

Budget (PGB), voetbal, Tweede Kamerverkiezingen, lokale 

politiek, voorzieningen, CDA, de verkiezingen, entertain-

ment, lokaal nieuws, etc. Niet anders dus dan het gesprek 

bij de bakker op de hoek.

Tonen sociale media of we uit elkaar gaan lopen of 

juist niet?

Sociale media blijken dus representatief voor de dage-

lijkse prietpraat en de gesprekken die we met elkaar 

voeren. Deze media zouden best wel eens een vervan-

ger kunnen zijn van het gesprek bij de bakker, de roddel 

op het schoolplein en het vluchtige praatje over de heg 

met de buurman. Belangrijk in het dagelijkse sociale 

verkeer tussen mensen en noodzakelijk voor een ge-

meenschap: deze praatjes zorgen er immers voor dat 

mensen gevoel krijgen bij wat er speelt, situaties in 

kunnen schatten en daar waar nodig elkaar kunnen 

beïnvloeden. Wetenschappers als Allport, Pentland en 

Pennebaker onderschrijven dit en voegen eraan toe dat 

we ‘dit noodzakelijke sociale gevoel’ ook gewoon kun-

nen meten in taalgebruik én dat sociale media daar een 

mooie bron voor vormen. Best spannend, want dat zou 

betekenen dat sociale media een nog belangrijkere rol 

kunnen gaan spelen in ons dagelijks verkeer en een 

beeld kunnen schetsen of het nog wel goed met ons 

gaat en of we sociaal uit elkaar aan het groeien zijn. Met 

dit in het achterhoofd, beginnen we onze analyse met 

“wat” men zegt (de inhoud) en kijken we vervolgens 

“hoe” men het zegt (de ontwikkeling en het sentiment). 

De derde factor (“wie”) zijn wij natuurlijk zelf. In deze 

publicatie beperken we ons tot het “wat” en “hoe”. 

Sociale media geven het gesprek in Brabant aardig weer

Sociale media zijn hot en op Twitter, Facebook en Insta-

gram vinden dagelijks levendige gesprekken en discus-

sies plaats. Ter illustratie: bijna 10 miljoen Nederlan-

ders zitten op Facebook en driekwart van hen gebruikt 

Facebook dagelijks. Een niche platform zoals Snapchat 

heeft bijna 2 miljoen (!) Nederlandse gebruikers; dat is 

vergelijkbaar met de oplages van alle ‘grote’ Neder-

landse krantentitels samen. 

3,2 miljoen
Nederlanders maken
gebruik van Linkedln,
waarvan 1,5 miljoen
dagelijks

4,3 miljoen
Nederlanders maken
gebruik van Linkedln,
waarvan 0,4 miljoen
dagelijks

10,4 miljoen
Nederlanders maken
gebruik van Facebook,
waarvan 7,5 miljoen
dagelijks

7,5 miljoen
Nederlanders maken
gebruik van YouTube,
waarvan 1,7 miljoen
dagelijks

10,9 miljoen
Nederlanders
maken gebruik van
WhatsApp, waarvan
7,8 miljoen dagelijks

Figuur 2: Gebruik sociale media in Nederland, 2016 

De absolute aantallen zijn een projectie van de 

resultaten op basis van de volgende gegevens:

Aantal Nederlanders  16.979.120

Doelgroep Nederlanders 15+ 14.179.348

Internetpenetratie 0,94

Populatie 13.328.587

2,6 miljoen
Nederlanders
maken gebruik
van Twitter,
waarvan 871.000
dagelijks

2,4 miljoen
Nederlanders
maken gebruik
van Pinterest,
waarvan 381.000
dagelijks0,1 miljoen

Nederlanders
maken gebruik
van WeChat ,
waarvan 63.000
dagelijks

0,4 miljoen
Nederlanders
maken gebruik
van Tumblr,
waarvan 101.000
dagelijks

1,9 miljoen
Nederlanders
maken gebruik
van Snapchat,
waarvan 960.000
dagelijks0,1 miljoen

Nederlanders
maken gebruik
van Foursquare
waarvan 46.000
dagelijks

Bron: www.newcom.nl

Bron: www.newcom.nl Bron: CBS en Eurostat

 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65 - 79 jaar 80+ 

 84% 78%  55%  32%  14% 

 54% 70% 55% 44%  32% 

 45% 18%  8%  4%  2%  

 2% 5% 3% 1% 0% 

 41% 19%  5%  1%  1% 

 10% 9% 6% 3% 2% 

 3% 3% 3% 2%  2%  

 43% 12%  1% 0% 0%  

% dagelijks gebr.

*  uit cijfers van Facebook Insights blijkt dat deze 

landelijke cijfers over het gebruik van sociale 

media representatief zijn voor Brabant en de vier 

Brabantse dorpen en steden die wij onderzochten. 

Figuur 3: Dagelijks gebruik sociale media onder leeftijdsgroepen, 2016

Bron: www.newcom.nl
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We onderzochten of inwoners in de vier onderzochte 

Brabantse steden en dorpen - Etten-Leur, Helmond, 

Steenbergen en Wanroij - online hun onvrede uitten. 

Daarbij keken we naar de vier thema’s:

1. Burger en overheid

2. Arm en rijk

3. Ik en wij

4. Met en zonder migratieachtergrond

Voor ieder thema ontwikkelden we een aparte zoek-

string (‘syntax’). Iedere zoekopdracht bestaat dus uit 

een opsomming van woorden die indicatief kunnen zijn 

voor bijvoorbeeld de vermeende kloof tussen burgers 

en overheid.

Met behulp van een onlinemediamonitor verzamelden 

we alle relevante berichten en maakten we onze analy-

ses. We vergeleken vervolgens het ‘gesprek in Neder-

land’ met de ‘gesprekken in Brabant’. 

De zoekopdrachten leverden letterlijk honderdduizen-

den berichten op. We zullen de resultaten per thema 

bespreken. Daarbij vergelijken we de Brabantse ge-

meenten ook onderling én met de landelijke trend.

Belangrijk: wij hebben alleen openbare data onderzocht; 

WhatsApp-berichten, berichten op besloten Facebook-

groepen, direct messages e.d. zijn niet openbaar en kon-

den niet door ons worden meegenomen.

WAT ZEGGEN BRABANDERS 
OP SOCIALE MEDIA?

Figuur 4: Voorbeeld discoursanalyse sociale media toegespitst op een gemeente

((politiek OR politici OR politicus OR raadslid OR gemeenteraad OR burgemeester OR wethouder* OR “lokaal bestuur” OR 
bestuurder OR gemeente OR raad OR “b&w”) AND (waardeloos OR oprotten OR wegwezen OR slecht OR “snappen het niet” OR 
“snappen er niks van” OR blunder* OR geblunder OR prutser* OR gepruts OR graaiers OR graaien OR “luisteren niet” OR doof 
OR dovemansoren OR corrupte OR corrput OR incompetent OR stemvee OR eindelijk OR “tegen muur aanlopen” OR “tegen 
muur aangelopen” OR “denken niet mee” OR “begrijpen ons niet” OR “begrijpen het niet” OR “begrijpt het niet” OR wegkijken OR 
“geen voeling” OR “ideeën sluiten niet aan” OR voelsprieten OR elitair OR “alleen voor de elite” OR “kijken weg” OR wegkijken 
OR liegen OR leugen* OR gelogen OR voorgelogen OR bedrog OR bedrogen OR belofte* OR oneerlijk OR zakkenvullers OR 
huichelaars OR huichelaar OR “kom er niet doorheen” OR “kunnen het niet meer uitleggen” OR “buitenspel gezet” OR “geen 
vertrouwen” OR “vertrouwen verloren” OR “vertrouw ze niet” OR loze OR beschaamd OR beschamend OR arrogant* OR 
kominverzet OR ondemocratisch OR “vrije meningsuiting” OR censuur OR gecensureerd OR “mond gesnoerd” OR “mond 
snoeren” OR monddood OR “geen respect” OR respectloos OR tirannie OR schandalig OR zootje OR malloten OR malloot OR 
meelopers OR onderdruk* OR schijnvertoning OR gezwam OR bedriegen OR bedriegers OR bemoeien OR geindoctrineerd OR 
zoveelste OR alweer OR teleurstelling OR teleurgesteld OR teleurstellend OR onbetrouwbaar OR stelselmatig OR stelletje OR 
“list en bedrog” OR minachting OR minachtend OR schoffeert OR schofferen OR belachelijk OR belachelijke OR hypocriet OR 
hypocriete OR veelzeggend OR veelzeggende OR stuitend OR stuitende OR afgestraft OR tekenend OR “toppunt van” OR  
“nieuw dieptepunt” OR ongeloofwaardig OR ongeloofwaardige)) AND (“etten leur” OR ettenleur OR etten OR leur 
OR locatie:”Etten-Leur” OR locatie:”etten leur” OR locatie:Etten OR locatie:etten OR locatie:Leur OR locatie:leur OR 
locatie:EttenLeur OR locatie:ettenleur) AND lang:NL NOT (lsquo OR rsquo OR ldquo)
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In absolute aantallen berichten gemeten valt op dat in de onderzochte Brabantse 

gemeenten - gemeten naar het gemiddeld aantal berichten per inwoner - relatief minder 

over de afstand tussen burger en overheid werd gesproken dan in Nederland.

 ETTEN-LEUR HELMOND STEENBERGEN WANROIJ NEDERLAND  

inwoners 42873 90116 23848 2990 17.016.967  

berichten 399 581 381 58 326267  

berichten per inwoner 0,00930656 0,00644725 0,01597618 0,01939799 0,01947304 

Figuur 7: Burger en overheid, aantal berichten, januari 2016 - april 2017

Figuur 6: Burger en overheid, woordwolken, Steenbergen
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Groeiend wantrouwen ten opzichte van de overheid? 

Het zal niemand verbazen: online zien we een stevig gesprek over de vermeende kloof 

tussen inwoners en overheid. Ook in Brabant! In de trendgrafiek zie je een vergelijking 

tussen de vier onderzochte Brabantse steden in de periode januari 2016 t/m april 2017.

BURGER EN OVERHEID

TH
EM

A
 1

Figuur 5: Burger en overheid, januari 2016 - april 2017

opgaande lijn = hoge score; neergaande lijn = lage score; horizontale lijn = gemiddelde score
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Nederland scoort vanaf januari 2017 bovengemiddeld in termen van ‘gebrek aan ver-

trouwen in de overheid’. Daarnaast is er een korte periode in januari 2017 dat het 

vertrouwen van Wanroij in de overheid heel laag lijkt te zijn. Ook Steenbergen kent zo’n 

periode en wel in januari 2016. Met name in die periode gaat het in Steenbergen over 

het opvangen van vluchtelingen en de enquête daarover. De woordwolken van januari 

2016 tonen dit gesprek. Opvallend is dat in september 2016 het gesprek op sociale 

media over vluchtelingen nauwelijks nog terug te vinden is.
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Figuur 8: Arm en rijk, januari 2016 - april 2017

Praat men online over inkomen of welvaart? 

Het gesprek over armoede in Nederland kent een grillig verloop. Het gesprek wordt 

begin 2016 flink gevoerd, begint in juli 2016 af te zwakken, om vervolgens vanaf 

begin november 2016 weer aan te zwellen. De Brabantse gemeenten volgen echter 

een andere trendlijn! Het opvallendst is het gedrag in Etten-Leur, waar het gesprek 

in maart 2016 flink intensiveert. Als we de woordwolken in beeld brengen, zien we 

dat het dan in Etten-Leur in deze maand vooral over de voedselbank gaat; een half 

jaar later gaat het gesprek in Etten-Leur vooral over uitkeringen en beloften.

ARM EN RIJK
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De tabel met absolute aantallen berichten toont dat de inwoners van de vier onder-

zochte Brabantse gemeenten veel minder gesprekken voeren over armoede en de 

verschillen tussen arm en rijk dan de rest van Nederland: een factor 3 tot 4 minder.

Figuur 10: Arm en rijk, aantal berichten, januari 2016 - april 2017

Figuur 9: Arm en rijk, woordwolken

 ETTEN-LEUR HELMOND STEENBERGEN WANROIJ NEDERLAND  

inwoners 42873 90116 23848 2990 17.016.967  

berichten 522 960 249 52 1013002  

berichten per inwoner 0,0121755 0,01065294 0,01044113 0,0173913 0,05952894  

Etten-Leur, maart 2016

Etten-Leur, september 2016
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Figuur 12: Ik en wij, januari 2016 - april 2017 
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Tendeert het naar “wij & samen” óf “ik & alleen”? 

Hoewel dit thema in Nederland onderdeel is van een groot gesprek op sociale media 

blijken Steenbergen en Wanroij nauwelijks te praten over individualisering. Het 

scheelt al gauw een factor 6 met de door ons onderzochte gemeenten. In absolute 

aantallen lijkt het ook in Helmond en Etten-Leur wel mee te vallen, maar bedenk dat 

we alleen openbare data analyseerden (wat gebeurde er áchter de schermen in beslo-

ten groepen?). En realiseer je dat we reacties op deze berichten niet hebben gemeten 

(dat heeft te maken met de onderzoeksmethode: we zochten op specifieke termen; 

reacties op berichten hoeven die termen niet te bevatten en dan zagen wij ze niet). 

Neem van ons aan: dat gesprek leeft op sociale media.

Het gesprek over individualisering in Nederland neemt twee keer sterk toe en wel 

beide keren in de maand maart, respectievelijk van 2016 en 2017. Daarnaast is het 

opvallend dat Helmond en Etten-Leur deze trends lijken te volgen, alleen in een 

meer geleidelijk tempo.

De woordwolken van Helmond voorjaar 2016 respectievelijk 3e kwartaal 2016 tonen 

weinig verschillen.
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Figuur 11: Ik en wij, aantal berichten, januari 2016 - april 2017

 ETTEN-LEUR HELMOND STEENBERGEN WANROIJ NEDERLAND  

inwoners 42873 90116 23848 2990 17.016.967 

berichten 109 108 49 7 219617  

berichten per inwoner 0,002542393 0,001198455 0,00205468 0,002341137 0,012905766 

Figuur 13: Ik en wij, woordwolken, Helmond
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Maken we online verschil tussen Nederlanders met of zonder migratieachtergrond?

Het gesprek over vermeende verschillen tussen ‘allochtonen’ en ‘autochtonen’ laat 

een wisselend verloop zien. In heel Nederland zien we meer dan 1 miljoen (!) berich-

ten over dit thema. Het gesprek wordt gedomineerd door het maatschappelijke 

vraagstuk rond vluchtelingenopvang. Begin 2016 zien we dit sterk oplichten in de 

gemeente Steenbergen. In februari 2016 sluit Etten-Leur zich daarbij aan. 

Het is opvallend dat het gesprek in Etten-Leur over vermeende verschillen tussen men-

sen met en zonder migratieachtergrond vanaf juni 2016 juist op een laag pitje komt te 

staan. Dit terwijl in juni 2016 op NU.nl het volgende bericht wordt gepubliceerd: 

 Opvang asielzoekers in azc’s Rijsbergen en Etten-Leur
 Gepubliceerd: 10 juni 2016

  De 1.087 extra vluchtelingen die de regio De Baronie moet opvangen, worden 
 ondergebrachtin de gemeenten Zundert, Etten-Leur, Breda en Oosterhout. 
 In Zundert worden in eerste instantie 150 vluchtelingen opgenomen.

Het besluit is dan genomen dat ook Etten-Leur vluchtelingen gaat opvangen en 

blijkbaar is daarmee de kou uit de lucht. Ook hier zien we dat de inwoners van de vier 

onderzochte Brabantse gemeenten véél minder (factor 10!) over verschillen tussen 

allochtonen en autochtonen spreken in sociale media dan gemiddeld genomen in 

Nederland.

Figuur 14: Met en zonder migratie-achtergrond, januari 2016 - april 2017 
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Figuur 15: De 4 thema’s op sociale media in Etten-Leur, 2016

In onderstaand plaatje zien we het verloop (oranje lijn) van het gesprek over allochtonen 

in Etten-Leur in 2016. De drie andere kleuren staan voor het Etten-Leurse gesprek over 

de andere tegenstellingen. 

Van Steenbergen weten we al dat het hier vooral gaat om de vluchtelingenopvang. 

De woordwolken met berichten uit Steenbergen begin 2016 en een half jaar later 

spreken voor zich.

Figuur 16: Met en zonder migratie-achtergrond, woordwolken, Steenbergen
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Figuur 17: Met en zonder migratie-achtergrond, aantal berichten, januari 2016 - april 2017 

 ETTEN-LEUR HELMOND STEENBERGEN WANROIJ NEDERLAND  

inwoners 42873 90116 23848 2990 17.016.967  

berichten 250 244 147 16 771306 

berichten per inwoner 0,0058312 0,0027076 0,006164 0,0053512 0,0453257  

De vier tegenstellingen samen: online debat over maatschappelijke vraagstukken 

Samenvattend kunnen we concluderen dat Nederlanders en Brabanders maatschap-

pelijke vraagstukken en/of tegenstellingen online delen en bespreken. Nederlanders 

praten online massaal over de vier onderscheiden thema’s. Echter, inwoners van de 

vier onderzochte Brabantse gemeenten praten minder over tegenstellingen en ver-

schillen dan de gemiddelde Nederlander. Uitzondering op voorgaande conclusie vormt 

het gesprek over de afstand tussen burger en overheid: Brabanders praten (klagen) 

net zo veel over hun overheid als de gemiddelde Nederlander.

Dagelijks verschijnen er zo’n 2500 (!) berichten over de tegenstellingen tussen 

“overheid en burger”. Dominant is daarin het maatschappelijke debat over vluchte-

lingenopvang. Dat beeld zagen we overigens ook in 2015. In 2017 domineren de 

Tweede Kamerverkiezingen het gesprek van Nederlanders. Ook spreken ze online 

massaal over het onderwerp “arm en rijk”. Gemiddeld zien we zo’n 700.000 (!) be-

richten per jaar over dit onderwerp. Dominant is de koppeling tussen de Tweede 

Kamerverkiezingen en het thema “armoede”. Ook over het thema “ik en wij” verschij-

nen veel berichten: gemiddeld zo’n 200.000 berichten per jaar. Vooral de termen 

“solidariteit” en “bed-bad-brood” zijn daarin leidend. Tot slot is daar nog het online 

gesprek over vermeende verschillen tussen “Brabanders met en zonder migratie- 

achtergrond” . Ook daarover hebben Nederlanders een mening en voeren zij een 

gesprek: gemiddeld 600.000 berichten per jaar. 

We plaatsen graag zelf enkele relativerende opmerkingen. 600.000 of 700.000 berichten 

per jaar is veel, erg veel. Maar hoeveel is ‘veel’ eigenlijk? Een gedeelte van de berichten 

wordt namelijk verstuurd door dezelfde persoon/organisatie. Mensen die een gesprek 

bewust willen beïnvloeden of professionals (bijv. journalisten) die over een onderwerp 

berichten. Daarentegen hebben we de reacties op deze berichten niet gemeten (vingen 

we immers niet vanwege zoektermgebaseerde strategie). Op basis van eerdere analy-

ses vermoeden we dat de onderzochte aantallen slechts het topje van de online ijsberg 

zijn. Het daadwerkelijke online gesprek is véél groter dan we hier onderzochten. 

Dat de kloof tussen burger en overheid in Brabant speelt, hebben we reeds eerder 

gezien in de verkenning ‘Mind the Gap!’. In deel #5 tekenden Isis Boot en Anne van 

Strien tijdens hun fietstocht door Brabant onder andere het volgende op: “Ook in St. 

Willebrord voelt men maar weinig connectie met de ‘hoge heren’ van de overheid. Maar 

hier heeft men een heel andere methode om daarmee om te gaan. Als in een eigen lokaal 

gedoogbeleid corrigeren de Willebrorders elkaar als het te bont wordt. Er heerst sociale 

controle onderling, maar men dekt elkaar richting de overheid uit loyaliteit: “We zullen 

mekaar nooit nie verraaien”.
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Figuur 18: Hoeveelheid onderzochte socialemediaberichten in Brabant, 2015, 2016 en 2017
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Figuur 19: Burger en overheid vergeleken in 4 plaatsen in 2016
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Met en zonder migratie-achtergrond
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Figuur 20: Diverse hashtag woordwolken, Nederland, 2016
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HOE ZEGGEN BRABANDERS 
HET OP SOCIALE MEDIA?

Leren door veranderingen, veranderingen leiden tot 

sociale ontwikkeling

Het Semantix-model meet dus sociale ontwikkelings-

situaties. Hoe leert een wijk? Hoe ontwikkelt een wijk zich 

in de loop van de tijd? We kunnen ook sociale escalaties 

meten en zelfs voorspellen op basis van openbare be-

richten op sociale media.

Nog een klein stukje ‘theorie’ voordat we naar de Semantix- 

analyses van de Brabantse dorpen gaan. Het sociale-

ontwikkelingsmodel beschrijft de ontwikkeling van een 

groep mensen in vier verschillende stadia na een heftige 

verandering. Een voorbeeld ter illustratie: laten we een 

grote ‘verandering’ nemen zoals de komst van een 

asielzoekerscentrum, een belastingverhoging, een nieuwe 

rondweg, een debat over huisvesting van pedofielen in 

een woonwijk, het sluiten van een wijkcentrum, het af-

nemen van het PGB. Wat gebeurt er dan? We zien dan 

dat (groepen) mensen zich door vier fasen heen bewegen 

(zich ontwikkelen):

Fase 0. weerstand, onvermogen

Het bijbehorende gedrag is hakken in het zand, anderen 

de schuld geven.

Fase 1. ik kan net

Pas nadat de groep vat krijgt op de situatie zien we dat 

er binnen de groep een bepaalde mate van vertrouwen 

in elkaar gaat ontstaan.

Fase 2. wij kunnen goed

Het vertrouwen in elkaar wordt groter, het vertrouwen 

groeit.

Fase 3. wij kunnen samen met

Het vertrouwen in elkaar is stabiel. De groep opent zich 

voor anderen en andersdenkenden.

Bij het doorlopen van deze vier ontwikkelstadia ont-

staat er steeds meer zelfvertrouwen (mentale kracht) 

binnen de groep en worden de emoties positiever. 

We keken ook met een andere blik naar de beschikbare 

online mediadata. In tegenstelling tot de eerste  

methode (zoektermgebaseerd met als resultaat een 

preselectie van berichten per thema) deden we ook een 

meting op basis van alle (!) verstuurde socialemedia-

berichten uit de vier Brabantse gemeenten. Dit deel van 

het onderzoek voerden we uit met behulp van ‘Semantix’. 

Semantix meet taalkundige ‘concepten’ in plaats van 

woorden. Een concept geeft de betekenis van het woord 

aan. We meten met deze concepten hóe mensen commu-

niceren en dus niet wát ze letterlijk zeggen. De manier 

waarop mensen zich ‘onbewust’ uiten, geeft inzicht in 

hun gedrag en motivatie. Mensen zijn zich niet bewust 

‘hoe’ ze communiceren en welke patronen of ritmes ze 

gebruiken. Semantix is in staat om uit socialemedia-

berichten bijna 200 taalkundige concepten te extraheren.

Op deze manier zijn we in staat om ook nieuwe tegen-

stellingen te ontdekken en/of het mechanisme onder 

polarisatie en escalatie te ontdekken. Wij kunnen die 

patronen en ritmes meten op basis van (voldoende) 

socialemediaberichten.

KLASSE 
enkele klassen van Pennebaker (taalgebruik):
zij de ander
wij 
jij jullie 
ik zelf 

persoonlijkheidskenmerken (psychologie):
afhankelijk / conventioneel 
intellectueel autonoom / creatief 
emotioneel instabiel 
onzorgvuldig 
onvriendelijk 

cultuur karakteristieken (sociologie):
machogedrag 
spelen 
onzekerheidsvermijding 

emoties (sentiment):
emoties positief 

verwachtingen:
tegemoetgekomen
tekortgeschoten 

Figuur 21: Voorbeelden van taalkundige concepten die Semantix kan analyseren 
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Als je +200 taalkundige concepten én 4 sociale ontwik-

kelstadia in één beeld wilt vangen tijdens een specifie-

ke periode dan krijg je een ogenschijnlijk ingewikkeld 

plaatje. En toch is het simpeler dan je denkt. 

In de blokken 1 en 2 staan de klassen met taalkundige 

concepten. De zwart-wit-rode grafiek lees je van links 

naar rechts: dat is het tijdsverloop van de socialeme-

diaberichten die we hebben geanalyseerd (zie blauwe 

pijl bovenin de figuur). Gebieden die “wit” kleuren geven 

aan dat er voor die ‘klassen’ (voor die taalkundige con-

cepten) hoge waarden zijn gemeten; gebieden die 

“zwart” kleuren tonen lage waarden in dezelfde ‘klas-

sen’. Zie je in een bepaalde tijdsperiode dus een duide-

lijke verschuiving van wit (hóge waarden) naar zwart 

(láge waarden) dan vond daar een bepaalde sociale 

ontwikkeling plaats: het gedrag verschoof van de ene 

naar de andere (leer)situatie.

Op een vergelijkbare manier kunnen we dus ook sociale es-

calaties en dreigingen van escalaties in beeld brengen. Alle 

‘taalkundige concepten’ beginnen tegelijkertijd op te lichten 

en markeren daarmee een plotselinge wijziging in gedrag.

Sociale ontwikkeling in de Brabantse gemeenten

We hebben een Semantix-analyse gemaakt van de ge-

meenten Steenbergen en Helmond. We letten vooral op:

• de ontwikkeling van (groepen) mensen;

• of er dreiging is geweest voor sociale escalaties;

•  of er overeenkomsten zijn met de resultaten uit ons 

eerdere onderzoek.

De verkregen heatmaps zijn helaas niet leesbaar in 

deze publicatie op te nemen, maar zijn altijd opvraag-

baar bij Semantix.

Ontwikkeling en dreiging in Steenbergen

Laten we starten met een casus die eigenlijk iedereen 

wel kent: het stevige gesprek over vluchtelingenopvang 

in Steenbergen aan het begin van 2016. Op basis van 

een Semantix-analyse kunnen we aantonen dat we mo-

gelijke sociale spanningen vóóraf hadden kunnen zien 

aankomen op sociale media.

In het begin van 2016 en rond eind juli tot begin augustus 

2016 zijn er condities aanwezig voor sociale escalatie. 

Als we een Semantix-analyse uitvoeren en hier dieper 

induiken, zien we dat de volgende klassen oplichten (deze 

gebieden sloegen dus wit uit):

• uitgesloten worden

• serieuze focus in het gesprek (geen prietpraat)

• onvaardig of onbekwaam / het niet aankunnen

• onvriendelijk

• mentale zwakte

• machogedrag

• gesloten 

• spanning / stress

• emotioneel instabiel

• en onzorgvuldig

We zien dat wat eerst donker was, onder andere: 

• mentale kracht

• open

• georganiseerd

• collectivisme

• aangesloten

• wij

• erbij horen

• zorgvuldig

wit wordt en andersom. Leren en herstellen de inwoners 

van Steenbergen zich?

Voor die conclusie had je wellicht geen Semantix-analyse 

nodig. Maar niet te snel! We zijn er nog niet. We meten 

immers sociale ontwikkeling en niet (alleen) escalaties. 

We zoomen verder in op Steenbergen.

We kunnen dit interpreteren als een toename van men-

tale kracht, openheid, mate van georganiseerd zijn, 

zorgvuldigheid en collectivisme. Steenbergen leert om 

te gaan met de situatie, wordt er bekwamer in, krijgt 

meer zelfvertrouwen, organiseert zich, wordt zorgvul-

diger en opent zich voor anderen.

Figuur 22: Voorbeeld van Semantix-heatmap

(output van Semantix-analyse)

Figuur 23: Voorbeeld van Semantix-heatmap met als 

toepassing “incidentenmonitor”
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Dat geldt ook voor het einde van de reeksen. Na het 

doorlopen van de vorige leercurve wordt hier de opstap 

naar een nieuwe leercurve getoond (andere klassen 

lichten op). Het gaat om klassen zoals: mezelf, emotio-

neel instabiel, individualisme en onzekerheidsvermij-

ding. Deze worden nu echter gecombineerd met: 

• anderen

• vriendelijk

• aan verwachtingen tegemoetgekomen

• in hun kracht

De atmosfeer in Steenbergen is in de eerste 3 maanden 

van 2017 geheel anders dan in begin 2016! 

Op dit moment (red.: april 2017) lijkt er dan ook geen 

dreiging voor sociale escalaties. 

Steenbergen ontwikkelt zich op een natuurlijke manier! 

Hetgeen betekent dat de gemeenschap in deze fase vol-

doende ondersteuning en letterlijk sociaal vakmanschap 

heeft om niet te blokkeren en het leren door te zetten.

Sociaal in Helmond: een flinke tegenstelling

Na Steenbergen pakken we Helmond erbij als tweede 

casus. Het gesprek in Helmond start 2016 vol zelfver-

trouwen: we zien een gezonde dosis machogedrag, in-

dividualisme, vriendelijk, creatief, open, stabiel, open 

en mentaal krachtig.

Opmerkelijk is dat aan het begin van de periode (januari 

2016) de klassen collectivisme en individualisme oplich-

ten en daarnaast ook de klassen “ikzelf”, “wij” en “jij/jullie” 

en “zij”. Het gesprek gaat begin 2016 blijkbaar over de 

tegenstelling “Ik en wij” en groepsidentiteit. 

Het gaat dus níet zozeer over de verdergaande indivi-

dualisering en het afbrokkelen van de solidariteit. Dat 

laatste suggereerden we namelijk in het eerste deel 

van ons onderzoek. 

De Semantix-escalatiemonitor (i.v.m. de leesbaarheid 

zijn de figuren niet opgenomen) geeft alleen een lichte 

dreiging aan rond 21 mei 2016. Dat is ook het moment 

dat het gesprek over de individualisering weer even 

piekt. Het is daarmee waarschijnlijker dat Helmond 

haar ‘reguliere’ sociale ontwikkeling doorzet en een 

nieuwe uitdaging is aangegaan. De ontwikkeling van 

fase 0, naar fase 1, 2 en tot slot 3 is afgerond en Helmond 

startte aan een nieuwe ontwikkelfase.

Nieuwsgierig geworden, gingen we op zoek naar de 

vraag waar de tegenstelling “Ik en wij” in het voorjaar 

van 2016 echt voor staat. De woordwolk voor Helmond 

in de periode van 21 tot 27 mei 2016 een piek vertoont, 

zie je in figuur 25. Als de individualisering opnieuw een 

piek vertoont: 

En daar zitten best wel een aantal spannende dingen 

in zoals:

• ambulance

• gewond

• gewapende 

• geldbedrag

• carnavalsoptocht

• helmondsport

• hoofdtrainer

• trainer

• verzorger

• finale

• wedstrijd
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Als we naar deze woordwolk kijken dan wordt de piek in 

‘Ik en wij’ veroorzaakt door de combinatie van carnaval, 

een aantal unieke events en veranderingen bij de voet-

balvereniging Helmond Sport (trainerswisseling en het 

contracteren van nieuwe spelers). Het daadwerkelijke 

gesprek (woordwolken) onderbouwt de aard van de te-

genstellingen. 

Eerder zagen we dat in Helmond vanaf december 2016 

de tegenstelling ‘Ik en wij’ toenam. In dezelfde periode 

neemt in Helmond ook het gesprek toe over het thema 

‘Ik en wij’.

Als we deze periode analyseren met behulp van de  

Semantix-analyse dan levert dat een genuanceerder 

beeld op. Mensen praten weliswaar meer over ‘Ik en 

wij’, maar dit is onderdeel van een reguliere sociale 

leercurve (denk aan de ontwikkelingsfases 0-1-2-3). 

De metingen van sentiment leggen onbekende tegen-

stellingen bloot en maken een duidelijke koppeling 

naar sociale ontwikkeling.

Toepassingen van de Semantix-analyse

Kijk je via de Semantix-bril naar de twee cases (resp. 

Steenbergen en Helmond), dan krijg je een ander, genu-

anceerder beeld over wat er in de wijken leeft dan wan-

neer je alleen de socialemediaberichten zou lezen. De 

kans op verkeerde beeldvorming of interpretatie ligt op 

de loer. We zeggen daarmee niet dat je niets met socia-

le media moet doen. Integendeel! Het vormt een prach-

tig platform om de ‘temperatuur’ in je stad te meten en 

zelf het gesprek aan te gaan; het zegt echter niets over 

de ‘gezondheidstoestand’ van de stad.

Door middel van deze Semantix-analyses kun je de socia-

le ontwikkeling in je wijk monitoren. Niet op één moment, 

maar permanent. Sociale media vormen immers een 

‘levend’ platform, waar de gesprekken dagelijks over 

andere zaken kunnen gaan. Met deze analyses kunnen 

we ‘leren’ ook stimuleren. Let op: wij bedoelen hier na-

drukkelijk níet ‘sturen’ of ‘overtuigen’! Sociaal leren en 

sociale ontwikkeling zijn autonome (goeps)processen 

en moet je nooit in een bepaalde richting willen duwen. 

Je kunt als overheid, maatschappelijke organisatie of als 

betrokken burger wél rekening houden met ontwikkel- 

stadia waar groepen of wijken zich op een bepaald mo-

ment in bevinden. Op die manier krijg je sneller een meer 

open dialoog en kun je sociale ontwikkeling stimuleren. 

Een praktisch handvat om sociale ontwikkeling te stimu-

leren is de volgende set van drie vragen: 

1. Waar heb je last van?

2. Wat kun je daar maximaal zelf aan doen?

3.  Wat heb je minimaal nodig van om het echt op

 te kunnen lossen?

Hiermee nodig je de ‘ander’ uit om door te groeien naar 

de volgende fase van leren (fase 0-1-2-3).

Stel nou dat we als overheid, als wijk, als inwoner, als 

persoon onszelf optimaal ontwikkelen en de ander ook 

daarvoor alle ruimte bieden. Dan levert dat in de praktijk 

nog steeds mooie en pittige gesprekken op, maar blijven 

de sociale escalaties tot een minimum beperkt. 

Figuur 24: Ik en wij, januari 2016 - april 2017

Figuur 25: Ik en wij, Helmond, 21 tot 27 mei 2016
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TOT SLOT

Wij stellen daarom dat het belangrijk is om sociale ont-

wikkeling in dorpen/wijken permanent te volgen. Sociale 

media bieden betrouwbare en openbare data. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen via een geautomatiseerd community 

dashboard. Zo’n dashboard geeft bestuurder de vol-

gende mogelijkheden: 

•  directe inzage in de sociale ontwikkeling van

 hun wijk/dorp; 

•  de rode draad en het sentiment in actuele stad-

 gesprekken;

•  waarschuwingen voor (dreigende) sociale escalaties; 

•  niet-ontdekte tegenstellingen worden blootgelegd 

in een vroeg stadium;

•  meet het effect van acties/interventies bij inwoners 

(wat vindt men van het nieuwe parkeerbeleid en 

hoe ontwikkelt het gesprek hierover zich in de tijd?).

Als je zo’n digitale ‘community radar’ combineert met 

de kennis en de ervaring van maatschappelijke organi-

saties en ambtenaren die actief zijn op beleidsvelden 

van welzijn, onderwijs e.d., ontstaat een krachtig en 

actueel analyse-instrument. Op elk gewenst moment 

kan een bestuurder of ambtenaar een ‘röntgenfoto van 

de stad’ maken en daar beleid op afstemmen.

We gaan echter nóg een stap verder. Niet alleen de 

overheid zou de beschikking moeten hebben over zo’n 

‘digitale community radar’. Wij zouden het liefst zien dat 

ook burgers zelf de beschikking krijgen over deze infor-

matie, dit instrument. Het biedt burgers zelf handvatten 

om de dialoog aan te gaan met elkaar en/of met hun 

overheid. De manier waarop we als burger of overheid 

omgaan met vermeende tegenstellingen is óók een 

leerproces. In het ene dorp zul je als overheid het initi-

atief moeten nemen om een leerproces in gang te zet-

ten; in het andere dorp werkt een initiërende overheid 

juist averechts. Ondanks goedbedoelde intenties kan je 

een (nog niet-ontdekte) tegenstelling vergroten in 

plaats van verkleinen. Dat vraagt om maatwerk en om 

een gelijk speelveld!

Er is een toename van het socialemediagebruik in Ne-

derland. Brabanders praten op sociale media veel min-

der over de tegenstellingen in de samenleving dan de 

gemiddelde Nederlander. We zien in Brabantse steden/

dorpen dat men op sociale media zowel de dagelijkse 

nieuwtjes deelt als gepolariseerde discussies voert 

over de grote maatschappelijke thema’s zoals vluchte-

lingenopvang en politiek. Brabantse burgers reageren 

in de sociale media niet alleen op nieuwtjes, ze nemen 

zelf ook initiatieven tot gesprekken. Wij denken dat so-

ciale media een belangrijke verbindende rol kunnen 

spelen in het sociale verkeer en de relatie tussen over-

heid en inwoners kunnen versterken. 

Sociale ontwikkeling van steden/wijken kun je meten 

en analyseren met behulp van sociale media. Deze ana-

lyse laat ook de toename/afname zien van mogelijke 

tegenstellingen in de samenleving. Met andere woorden: 

met behulp van sociale media kun je permanent het 

sentiment van de samenleving proeven. 

Met dit onderzoek hebben we proberen aan te tonen dat 

we inmiddels in staat zijn om het gesprek in sociale 

media over sociaal-culturele tegenstellingen te meten 

en daar ook een sentiment aan te koppelen. Onze on-

derzoeken bevestigen elkaar of vullen elkaar aan. 

Als je zoekt naar een (vermeende) tegenstelling, dan ga 

je deze ook vinden. Op sociale media vind je volop ge-

sprekken over het (dalende) vertrouwen in de overheid; 

ook in Brabant! Maar zonder de juiste context, is het ge-

vaarlijk om daar conclusies aan te verbinden. Het gaat 

immers om de ontwikkeling die in die gesprekken zit. 

Wordt de toon vriendelijker of juist grimmiger? Praat 

men in een bepaalde periode juist vanuit het “wij”-

frame of meer vanuit het “ik”-frame? 

Wanneer zie je de kanteling in het gesprek plaatsvin-

den? En sommige kantelingen gaan zó snel dat je over 

een escalatie spreekt. 

Als je beter wilt begrijpen wat inwoners drijft/motiveert, 

zul je niet alleen naar de actualiteit, maar ook het senti-

ment en de sociale ontwikkeling op sociale media moe-

ten bekijken. De combinatie met het meten van dreiging 

tot escalaties maakt het mogelijk nieuwe tegenstellingen 

in de samenleving te ontdekken. Het meten van ontwik-

kelingen hierin biedt handvatten voor interventies voor-

dat er bijvoorbeeld escalaties plaatsvinden.
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GERAADPLEEGDE
BRONNEN

Sociale media analyse Platform OBI4wan
www.obi4wan.com

Document Indexing Pipeline semantix
LInguïstische Modules semantix
Mathematisch analyse platform semantix 
www.semantix.nl

Groepsdynamica:
Kuypers, B.C. (1986). Group Developmental Patterns.  
An Emerging Perspective for the Study and Change of 
Training Groups. PhD study. Utrecht)

Persoonlijkheidskarakteristieken:  
Allport, G. W. (1937). Personality: A psychological  
interpretation. New York: Holt, Rinehart & Winston.) 

Raad, B. De, Doddema-Winsemius, M. (2006). De Big 5 
Persoonlijkheidsfactoren. Een Methode voor het Beschrijven 
van PersoonlijkheidsEigenschappen. isbn 90 5712 203 0 - 
978 90 5712 203 3. Nieuwezijds

Cultuurvariabelen: 
Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequences, 
International Differences in Work Related Values.  
Volume 5. Cross Cultural Research and Methodologies 
Series. ABRIDGED EDITION. isbn 0-8039-1306-0.  
Sage Publications)

Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2005). Cultures and  
Organisations. Software of the Mind. Intercultural  
Cooperation and Its Importance for Survival.  
McGraw-Hill

Ontwikkelingsmodellen: 
Hoebeke, L., Schalkx, A. (1995). Verbeteren -  
het Vakmanschap in een Nieuw Perspectief, een 
Weg Langs 4 Situaties. METRON/IOD) 

Verwachtingen:
Kano, Noriaki; Nobuhiku Seraku, Fumio Takahashi, 
Shinichi Tsuji (April 1984). “Attractive quality and  
must-be quality” (in Japanese). Journal of the Japanese 
Society for Quality Control 14 (2): 39 -48. ISSN 0386-8230.

Sentimentanalyse:
Pang, B., & Lee, L. (2005). Seeing stars: Exploiting class 
relationships for sentiment categorization with respect to 
rating scales. In Proceedings of the 43rd Annual Meeting  
of the Association for Computational Linguistics (ACL),  
pp. 115 -124.

Onbewuste processen in taalgebruik:  
Pennebaker (2007), J.W. The Secret Life of Pronouns: 
What Our Words Say About Us. ISBN 978-1-606819-480-3 
Bloomsbury Press New York.

Pentland, A.S. (2014) , social physics, how good ideas 
spread - the lessons from a new science. scribe 
 Publications united kingdom: isbn 9781922247551

Over de auteurs
Ad Schalkx werkt bij Semantix, een onderzoeks- en 
coachingsbureau dat is gespecialiseerd in het meten en 
trainen van “sociale ontwikkelingssituaties”. Hij ontwikkelt 
software waarmee de ontwikkeling van groepen mensen 
gemeten kan worden aan de hand van taalgebruik in social 
media en email-verkeer. Ad Schalkx is te bereiken via: 
ad.schalkx@semantix.nl

John Rozema werkt bij HowAboutYou, een advies- en 
onderzoeksbureau dat vele overheden ondersteunt bij het 
versterken van digitale ‘verbindingen’ tussen overheid en 
inwoners. Hij werkt als adviseur bij HowAboutYou en heeft 
een achtergrond in communicatie. John Rozema is te 
bereiken via: john@howaboutyou.nl.

Meer lezen?
In de verkenning ‘Mind the Gap!’ verschenen eerder:
#1  Brabants Mozaïek, politieke scheidslijnen op de kaart 
 door Josse de Voogd
#2  Terugblik bijeenkomst Mind the Gap! 22 september 2016
#3  Zoek de verschillen: hoe gelijk zijn we nog in Brabant?  

door Atlas voor gemeenten
#4  Terugblik Vooruitdenkerslezing ‘Ongelijk, maar fair’ 
 24 november 2016
#5  Biodivers Brabant: een reisgids voor de beleidsmaker 

door Isis Boot en Anne van Strien
#6  Brabants Bont: de kleurrijke kunst van het overbruggen 

door Marcel Boogers
#7  Verschil en gelijkheid: perspectief van Brabanders door 

het PON

Deze uitgaves zijn te lezen en te downloaden op  
www.brabantkennis.nl.

COLOFON

Dit is een product als onderdeel van de verkenning  
‘Mind the Gap!’ van BrabantKennis.
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BrabantKennis verkent op eigen wijze de toekomst van 
Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en vernieuwend in  
vorm. We prikkelen tot nadenken en houden Brabant scherp. 
We observeren, confronteren en inspireren, en dat doen we 
door trends te spotten, toekomstbeelden te schetsen en 
nieuwe perspectieven te bieden.
Vind ons op www.brabantkennis.nl of volg ons op Twitter, 
Facebook, LinkedIn en Youtube (@BrabantKennis).

Uitgave BrabantKennis, mei 2017



De uitspraak ‘Mind the Gap!’
wordt in de Londense metro 
gebruikt om reizigers te 
waarschuwen voor het te 
overbruggen gat tussen 
treinstel en perron. Het 
is een perfecte metafoor 
voor een verkenning naar 
verschillen in de Brabantse 
samenleving. Wat betekenen 
de groeiende verschillen in 
opleidingsniveau, inkomen, 
de plekken waar mensen 
wonen en de waarden die 
ze belangrijk vinden? En wat 
kunnen we doen om deze 
verschillen te overbruggen?


