
 

---Persbericht--- 

Burgers en gemeenten weten elkaar nog niet te vinden op Twitter 

   

Amsterdam, 15 november 2013 – Vandaag is de GemeentenIndex gelanceerd. Hieruit blijkt dat 93% van de 

408 Nederlandse gemeenten een Twitteraccount heeft en 46% van de gemeenten dagelijks minimaal één 

tweet verzend. Ondanks dat gemeenten wel vindbaar zijn op Twitter, ontvangt slechts 10% van de 

gemeenten dagelijks minimaal één vraag van een Twitteraar. Slechts 5% van de gemeenten stuurt 

gemiddeld meer dan eeen reactie per dag terug, zo blijkt uit de Google Maps Mashup: GemeentenIndex, 

die Buzzcapture ontwikkelde. 

 

Op deze kaart van Nederland is per gemeente te zien hoe vaak de gemeete twittert en waarover.   

 

Groot verschil in Twittergebruik van gemeenten 

Ook al zoeken gemeenten nog niet zo vaak de interactie met de twitterende burger, meer dan 45 procent 

van de gemeenten stuurt gemiddeld wel meer dan één tweet per dag. Het gemiddelde account van een 

gemeente heeft 2.100 volgers, waarbij het aantal inwoners voor een groot gedeelte correleert met het 

aantal volgers. Gemeente Den Haag is met bijna 22.000 volgers het meest gevolgde account. Deze 

gemeente behoorde met Almere en Deventer tot de eerste groep gemeenten die een account aanmaakte 

op het microblog. Het account van gemeente Almere werd in maart 2008 vastgelegd en is het oudste 

account. 

Gemeente Almere meest actief op Twitter 

Van alle gemeenten in Nederland verstuurt de gemeente Almere de meeste tweets, gemiddeld negen 

berichten per dag. De hoeveelheid tweets die per maand worden verzonden verschillen fors per gemeente. 

Opmerkelijk is dat in de top-10 van meest verzonden tweets de relatief kleine gemeenten Spijkenisse, 

Capelle a/d IJssel, Etten-Leur en Veere voorkomen. 

Retweets brengen nieuws in kaart 

Dat Twitter als communicatiekanaal ingezet kan worden tijdens evenement of in tijden van crisis blijkt uit 

het aantal keer dat een bericht geretweet wordt door andere gebruikers. In Leeuwarden woedde een grote 

brand, in Leiden werden de 3 oktober feesten gevierd en in Utrecht bood de gemeente via Twitter aan 

takken weg te halen na de stormschade eind oktober. Dit zijn dan ook de drie gemeenten met de meeste 

retweets in oktober. Hoewel Twitter dus nog niet veelvuldig wordt ingezet voor webcare, lijkt er wel 

behoefte te zijn aan informatievoorziening door gemeenten, zeker bij crisiscommunicatie.  

Vanaf nu zal iedere maand een nieuwe index worden gepubliceerd. Dan zal de kaart van Nederland 

wellicht anders kleuren. Een samenvatting van de eerste Gemeentenindex is hier te vinden. 

 

http://www.buzzcapture.com/nl/
http://www.gemeentenindex.nl/
https://twitter.com/Gemeente_Lwd/status/393324841849597952
https://twitter.com/GemeenteLeiden/status/385416672120954880
https://twitter.com/GemeenteUtrecht/status/394812409770414080
http://blog.buzzcapture.com/tagged/gemeentenindex


Per provincie of gemeente kan de data beschikbaar worden gesteld, neem hiervoor contact op met 

Buzzcapture.  

 

Interactieve kaart mag doorgeplaatst worden op website via deze code (iFrame): 
<p><iframe frameborder="0" height="570" 
src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/13581427/Datavisualisatie/burgemeesters/Gemeenteindex%
20oktober.html" width="630"> </iframe></p> 
 
 
 
 
 
Over Buzzcapture                                                                                                                                        
Buzzcapture is een online reputatie management bureau dat online discussie monitort en analyseert op 
blogs, webfora en andere plaatsen waar meningen te vinden zijn. Het doel hiervan is om in kaart te 
brengen hoe vaak er over bedrijven, merken, producten of maatschappelijke thema’s gesproken wordt 
en door wie, welke sentimenten leven,  waar discussies plaatsvinden en wat de mediawaarde van deze 
buzz is. Na de BurgemeesterIndex is de GemeentenIndex de tweede monitor die Buzzcapture 
maandelijks zal publiceren. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over Buzzcapture kunt u contact opnemen met:   
Jaap van Zessen, Social Media Analist  telefoon: +31 (0)628509688, 
 jaap@buzzcapture.com.                                      
www.buzzcapture.com 

 



 


