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Converseren?!



Website Vlaamse Infolijn 2002



Website Vlaanderen.be november 2014



Wil de overheid wel
converseren?
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 Bewust kiezen voor trede op de participatieladder 
(Arnstein-1969, Pröpper-1999)

Zelfbestuur

Meebeslissen

Coproductie (van plannen)

Adviseren

Raadplegen

Informeren



De Ladder: raadpleging: 
bvb. Meldpunt Bonheiden



De Ladder: raadpleging/Advies: 
bvb. Geel 2020
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De ladder: Co-productie van plannen
bvb. online game Caberg Malpertuis



Wil de burger wel converseren?
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Burgerschapsstijlen volgens Paul Vittles (2001)



5 C’s



Een overheid die converseert met haar publiek, 
met een ruime invulling van “conversatie”.

• Customer experience: tevreden mensen na contact met je organisatie. 

=> Die klantenervaring kan een converserende overheid managen.

• Conversatie: een converserende overheid luistert. Meer nog, ze neemt actief deel 
aan het gesprek, zowel online als offline.

=> Met gebruikers én medewerkers

• Content: conversatie veronderstelt conversatiewaardige inhoud 

=> belang van nuttige info, met een minimum aan drempels

• Collaboratie: een converserende overheid betrekt communities en netwerken 

=> overheid werkt met hen samen

• Context: Overheid heeft eigen context, maar ook gebruikers hebben eigen context. 

=> die context gebruiken om haar gebruiker te leren kennen



Customer 
experience

Privésector vs. 
Overheid Burgers zijn klanten

Transactie-ervaring

Conversatiewaardige 
klantenervaring Organisatiecultuur





Conversatie

Conversaties zijn 
overal

Opzoeken & 
meerwaarde geven

Conversatiestrategie

Conversatie > sociale media

Conversatiehuisstijl





Content

Alle kennis is vrij

Interne communicatie

Eigen content

Content uit feedback





Collaboratie

Actief meedenken en 
meewerken

De “waarom?”-vraag

Doorheen het hele 
procesCommunities



Co-productie van plannen
bvb. wijkbouw Smallingerland (www.bouweenwijk.nl)



Context

Interacties zijn 
gebeurtenissen in een 
verhaal

Context van burgers
Context van overheid

Overheidscontext in 
niveausDiversiteit



Website Rijksarchief 2005



Website Rijksarchief 2015, www.arch.be



Afrondend



De Converserende Overheid is niet nieuw.
Hoewel…

Wel nieuw is dat een 

nieuwe overheid kiest voor een 

nieuw communicatiebeleid 

waarin conversatie geen sympathiek 

randfenomeen meer is, 

maar de centrale leidraad. 



Doe de scan!

www.socialmediamaturity.eu

http://www.socialmediamaturity.eu/
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Bedankt voor uw aandacht!

Volg ons op:

www.kortom.be 

www.memori.be 

Eric.Goubin@Thomasmore.be

Alsook Eric Goubin op LinkedIn & Twitter


