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Netwerkoverheid en 
Netwerksamenleving 

• Een netwerksamenleving is een moderne samenleving met 
een infrastructuur van sociale en media netwerken (o.a. 
internet) die deze samenleving op alle niveaus organiseert: 
het individu, de groep, de organisatie en de samenleving als 
geheel. 

Een netwerkoverheid is een overheid met een infrastructuur 
van bestuurs-netwerken en ICT netwerken die alle relaties 
binnen overheidsdiensten en tussen de overheid met burgers 
en bedrijven mede organiseert. 

• Een netwerkoverheid maakt een kanteling van staande, 
losstaande overheidsdiensten naar samenwerkende diensten 
in netwerken zoals ketens, decentrale uitvoering van taken en 
directe relaties met burgers en bedrijven.

• Deze overgang duurt zeker twee generaties! 



Soorten Netwerkoverheid

KETENS

DECENTRA-
LISATIES 
SOCIALE MEDIA 



Ketens

POLDEREN OF REGIE? 
In een 2009 onderzoek gebaseerd op een paneldiscussie van 
tegen de 60 betrokkenen bij samenwerkingsprojecten van de 
eOverheid bleek 58% een stevige vorm van centrale regie 
onontbeerlijk te vinden. Deze zou politiek belegd moeten worden, 
daarbij appellerend aan het politiek-bestuurlijke niveau 
(Toon van Dijk, 2010).

STAGNATIE
Er zijn nog maar weinig volledig werkende ketens in Nederland zoals 
de RDW voor het verkeer. Het stelsel van Basisregistraties, het Suwi-
net en het begin van ketenvorming in zorg en onderwijs stagneren en 
zijn niet veel verder dan 5 jaar geleden.  De  ICT infrastructuur is 
vooruitgegaan, maar de bestuurs-netwerken  blijven hetzelfde. 
De actoren (overheidsdiensten) zijn nog steeds grotendeels 
zelfstandig. Alleen betere ICT applicaties brijen ze aan elkaar. 



Ketens

TOEKOMST
In de volgende generatie die de netwerkoverheid realiseert zullen 
diverse uitvoeringsorganisaties, ministeries en in mindere mate 
provincies en gemeenten  fuseren zodat ketens mogelijk beter 
gaan werken. 

NIEUW STURINGSMODEL
Betrokkenen in bestaande ketens willen een nieuw sturingsmodel 
voor ketens met sturing door een ketenregisseur op het 
operationeel-tactische niveau van uitvoering en een keteneigenaar 
(vanuit de ministeries) op het tactisch-strategische niveau van de 
verantwoordelijkheid (Rapport Overheid van de Toekomst , o.a. CeFS 2010



Decentralisaties in Gemeenten
Gedecentraliseerde taken in zorg, werk en voor de jeugd worden 
meestal opgeschaald naar regionale uitvoering met een netwerk van 
betrokken organisaties.   

Gemeenten hebben daarmee een regiefunctie die complexer is dan 
de eerdere bilaterale uitbesteding. Dit veronderstelt:

*  netwerkmanagement: waar men weinig ervaring mee heeft
*  voldoende kennis van het veld:  men heeft geen volledig beeld;  

kennis is verspreid onder de uitvoerende organisaties.
Netwerkanalyse van lokale relaties, informatie zoekgedrag
en condities is een mogelijke oplossing voor het vinden van
de meest efficiënte en effectieve uitvoering van taken
(zie volgende presentatie).

• Hebben gemeenteraden nog wel zicht op wel er gebeurt? 
• Wat is de inbreng van burgers/ cliënten?  



Externe Netwerkoverheid: 
Wat Doet de Overheid met de Sociale Media? 

• Monitoren wat er gebeurt en interveniëren
(sociale media ‘inzetten’) . Het eerste gebeurt veel meer 
dan het tweede.

• Voor interventie heeft de overheid geen duidelijke 
strategie (slechts een derde van de gemeenten heeft een 
sociale media strategie). Men is nog in de fase van 
experiment. 

• Voor interventie heeft de overheid ook geen duidelijke 
tactiek. Er zijn richtlijnen om ambtenaren te behoeden 
voor fouten (de rol van de ambtenaar) maar geen   
positieve aanwijzingen om goed op te treden in de sociale 
media 



Mogelijkheden Overheidsparticipatie in 
de Sociale Media                               

((CeFS rapport Overheidsparticipatie in Sociale Media, 2015) 
1.  Mogelijkheden voor democratie en beleid: meer participatie 

van burgers tot en met co-creatie van beleid. In feite alleen nog
maarde lage treden van de participatieladder: geen besluitvorming

2. Nieuw kanaal voor overheidsvoorlichting: meest gebruikte
mogelijkheid. Overheid is vooral zender in de sociale media

3.  Burgers informeren de overheid: meldingen, klachten en aangifte 

4. Dialoog en co-creatie tussen overheid en burgers: veel 
besproken,  maar nauwelijks in de praktijk gebracht

5. Nieuw kanaal voor dienstverlening:  burgers helpen elkaar, 
bijvoorbeeld bij belastingvragen 

6. Toepassing en samenwerking binnen de overheid: Ambtenaar 
2.0 en kennisnetwerken van ambtenaren 



De Overheid 
en de Sociale Media 

• Overheid staat aan de zijlijn met discussies die burgers 
aangaan in de sociale media, soms wordt de overheid 
aangesproken, maar de laatste zwijgt meestal. 
Dit is onhoudbaar in de netwerksamenleving!

• Op dit moment doen de Communicatieafdelingen het 
werk. Goed voor de link met andere voorlichtingsmedia 
(eigen site met gecontroleerde informatie). 
Maar niet voldoende: ambtenaren van andere afdelingen 
moeten ook gaan communiceren in de sociale media 
op hun terrein. 

• Hoe leren zij dat? Positief, en niet alleen negatief 
(richtlijnen van wat niet mag).  

Anders participeren zij niet volledig 
in de netwerksamenleving!
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