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Vertrouwen winnen 

Afnemend vertrouwen is logisch gevolg lange 
termijn ontwikkelingen  
ICT draagt bij aan desintegrerende burgers 
Instituties moeten leren omgaan met netwerken 
Veil of ignorance (John Rawls) 
Nabijheid en participatie om vertrouwen te 
winnen 



#schande, plz RT #gemeente 

Gemeente: het ligt 
genuanceerder 
Eigen kracht, netwerk, 
geschiedenis 



Vertrouwen in de zin van trust 

Confidence: vertrouwen in jezelf, de toekomst 
Trust: vertrouwen in de ander dat die jouw 
belang niet schaadt 
Vertrouwen in NL hoog door handel en polders 

 
Of all the nations in Europe, the 

Dutch are the most commercial and the most 
faithful to their word  



Vijf mensen en hun informatie 

De een (Arie) leest geenstijl, haalt filmpjes van 
Dumpert en kijkt een enkele keer naar WNL. De 
ander (Bea) leest De Volkskrant, surft naar 
Joop.nl en kijkt Pauw en Witteman. De 
volgende (Chris) haalt het nieuws uitsluitend 
van nu.nl en kijkt naar RTL, maar zit vooral te 
minecraften. Ieder leeft in een eigen wereld en 

 



Arie: tegen! 

Arie wordt door bedrijven op maat geinformeerd 



Bea: actief 

Bea wordt door bedrijven op maat geinformeerd 



Chris: toeschouwer 

Chris wordt door bedrijven op maat geinformeerd 



Deniz en Ekrem 

Deniz en Ekrem worden door bedrijven op maat geinformeerd 



Toenemend interpersoonlijk 
vertrouwen  



Afnemend vertrouwen instituties 



Grotere afstand tot bewoners 



Baas bepaalt 

Burgers zijn gericht op 
gelijkheid, vragen, 
agenderen, constateren 

Ambtenaar in staat 
om op burger te 
reageren 

Baas geeft 
kaders voor 
besluit 

ICT helpt 
besluiten 

Collega helpt 
besluiten 

Burgers zijn divers en gericht 
op uniciteit, vragen 
agenderen, constateren 

Uniciteit burger staat 
voorop 

Gelijkheid burger staat 
voorop 

Reputatiemanagement simpel Reputatiemanagement complex 

Omkering van de piramide 



Omkering piramide (2) 
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ratie 

Hier zit kennis over hoe het 
gaat.  
(De (belasting)betaler weet niet 
hoe het gaat) 

Hier zit kennis over hoe het 
gaat 

De bedoeling, werken vanuit casuistiek 



Top down samenleving 

bestuur 

uitvoering 

Geinformeerd 
publiek controleert 

Publiek 



Maatwerk in overheid die aansluit 
op eigen kracht 

Geinformeerd publiek  
controleert  

bestuur 

uitvoering publiek 

Schande 
#ophef 

Op elke interactie kan een megafoon komen te staan 



Vertrouwen bedrijven groter dan 
overheid (muv China, Rusland, Singapore, Z Korea en Turkije) 



Vertrouwenskloof 
in NL grotere kloof (+20%) 

Informed public + 15% bevolking Edelman Trust Barometer 



Vertrouwen in 
Politiek, bestuur en regering 

Weinig gebaseerd op eigen ervaringen en veel 
van horen zeggen 
Wat men hoort zijn commentaren die er uit 
springen. Die zijn interessanter als ze meer 
afwijken van het gemiddelde 
Een zichzelf versterkende publieke opinie van 
negatiever of positiever wordende peilingen 
ICT verscherpt de verschillen: men zoekt 
nieuws dat eigen mening bevestigt en empathie 
verdwijnt door weinig contact andersdenkenden 



ICT verandert normaalverdeling in 
kameel 

Ruim de helft van de mensen haalt nieuws van sociale media Reuters Institute for 
the Study of Journalism (NL: 47%, 36% facebookgebruikers ziet Facebook als 
belangrijkste nieuwsbron)  



Netwerken en grensvervaging 

Klanten worden prosument, burgers besturgers 
Bevoegdheden onduidelijk, grenzen vervagen 
Iedereen is verantwoordelijk, niemand ziet of 
afgedwongen solidariteit rechtvaardig is 
Echte vernieuwing zit niet binnen één domein of 
organisatie, maar daar tussenin 
Hypertransparantie zorgt dat anderen 
meekijken op hun eigen voorwaarden en 
normen van #pgbalarm tot wikileaks 
In netwerken reputatiemanagement noodzaak 



Overheid opgebouwd vanuit burger 
 

Decentralisatie 
Maatwerk  
Grotere snelheid 
Ruimte participatie 
Beter gebruik kennis 
Lerend netwerk 

Desintegratie 
Meer ideeën afgewezen 
Grotere risico's 
Minder zicht op risico's 
Winst voor grote bek 
Ieder voor zich moet 
leren 

Is de user generated state wel voor iedereen? 



Niet-anonieme 
rechtvaardigheid is in 

U staat centraal, U heeft altijd gelijk, wij 
helpen u graag (en we kennen u echt) 

Wij regelen dat u betaalt 
voor de werkloze, de 
bijstand, etc. Uw uitbouw 
moet u aanvragen bij ons 

Het gaat niet over feiten maar 
over verbinden 

Vertrouwenskringen 



Waarom hebben wij zoveel 
vertrouwen  in bedrijven en peers? 

Onzichtbare overheid zorgt dat peer-relatie betrouwbaar en corrigeerbaar is 

minder last van elkaar 

Zorg voor wie het 
nodig heeft 





Sociaal kapitaal winnen 
weg met anonimiteit 

1. Participatie. Vertrouwen wordt niet alleen gewonnen door te 
zenden, maar door interactie.  

2. Duidelijkheid over de bewakers. De instituties die 
controleren moeten weer gevoeld worden als iets van de burgers zelf.  

3. Nabijheid. De overheid is steeds anoniemer. Echte stem en 
interactie helpt  

4. Voorspelbaarheid, mensen weten wat ze verwachten 

5. Wederkerigheid bij afgedwongen solidariteit 

6. Resultaten behalen En tonen en als het niet lukte laten 
zien dat je je best hebt gedaan.  



Wegen naar verbetering en 
reputatiemanagement 

Participatie in controle en toezicht 
Co-creatie, Zichtbaar leren 
Snelle reactie, narrowcasting ipv broadcasting 
Geen overtrokken verwachtingen oproepen 
Wederkerigheid zichtbaar maken 
Nieuwe gedachten over veil of ignorance 

Maar ook bij mensen zelf nuance en interactie 
Zelfcorrectie stimuleren 
Geforceerde dialoog vb met burgerjury 



Wie kan wat beoordelen? 
Dit vliegtuig is gecontroleerd door een burgercommissie?  



Voorbeelden typisch passend bij 
burgerinvalshoek vb zorg 

Aandacht omstandigheden van de cliënt 
Sociaal netwerk en participatie 
Veiligheid 
Regie van de cliënt 
Informatie 
Bejegening 
Integraal werken 
Medezeggenschap van cliënten 



#schande, plz RT #gemeente 

Burgeraudit van bewoners Alphen:  
Wij hebben gekeken 
De gemeente heeft 

zorgvuldig 
geoordeeld 



Waarom burgers inschakelen? 
Vertrouw ons, het ligt genuanceerder 

De burgers zijn de baas van de overheid 
Netwerkgovernance vraagt meerdere 
perspectieven 
Iedereen kijkt al mee bij vele interacties, 
waarom niet gebruiken? 
Om nuance te behouden in wereld van Twitter 
en reputatiemanagement op orde te hebben 
Als rechtmatigheid niet gelijk staat aan ervaren 
rechtvaardigheid, zoek je naar rechtvaardigheid  
Vertrouwen bouw je niet meer in je eentje 

 



Vertrouwen winnen 

Heruitvinden solidariteit en wederkerigheid, niet 
onzichtbaar voor de (belasting)betaler 

overlaten kost nu eenmaal tijd 
Vertrouwen bouwen. Dat kan niet overal met 

burgers, maar zeker niet zonder 
Bedankt,  

de presentatie staat ook op twitter 

@heinalbeda 


