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Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag een
artikel publiceren over een thema, een praktijkervaring? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een
seintje, we nemen beslist contact met u op.
Aimeriez-vous en tant que fonctionnaire/manager gouvernemental publier un article sur un sujet spécifique
ou une expérience professionnelle? Vous désirez partager un fait? Contactez-nous et nous allons certainement
prendre contact avec vous.

Volgend eMagazine
Prochain eMagazine

N°7

16 Maart
16 Mars

Zonder schriftelijke toelating van de uitgever mag
geen enkele tekst noch illustratie van 4INSTANCE,
geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de advertenties en artikels.
La reproduction des textes et photographies publiés
est interdite sans l’accord écrit de l’éditeur. L’éditeur
n’est pas reponsable des articles et publireportages.
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The Gap

Abstracte kunst uit België. Een selectie.

Met bijzondere aandacht voor de notie van abstractie binnen de twintigste-eeuwse en hedendaagse
Belgische kunst, en de uiteenlopende inspiratiebronnen en invloeden van een aantal kunstenaars uit
twee generaties, heeft Luc Tuymans vijftien kunstenaars geselecteerd waarvan hun werk ofwel een
relatie met abstractie articuleert, of de definitie van
abstractie als vertrekpunt neemt.

Hoewel de kunstenaars uit verschillende periodes stammen en
vanuit verschillende motivaties werken, bestaat er een duidelijke formele relatie tussen de geselecteerde werken die toont
hoe een zowel actuele als vroegere interesse in de abstractie
haar relevantie in de afgelopen decennia niet heeft verloren.
Vijftien kunstenaars, werkzaam in een verscheidenheid aan
media, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst en installatie, worden in de tentoonstelling gepresenteerd: Francis
Alÿs, Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Gaston Bertrand,
Amédée Cortier, Raoul De Keyser, Walter Leblanc, Bernd
Lohaus, Guy Mees, Gert Robijns, Timothy Segers, Boy &
Erik Stappaerts, Philippe Van Snick, Jef Verheyen en Pieter
Vermeersch.
N° 6 Februari - Février 2016

Luc Tuymans, zelf een figuratief schilder die er voortdurend
naar streeft de traditionele grenzen van zijn praktijk uit te breiden, heeft deze kunstenaars specifiek geselecteerd voor het individuele karakter van hun praktijk en de paradoxale manier
waarop elk van hen gebruik maakt van hun medium. Als geheel
onderzoeken hun werken de potentiële, formele en conceptuele
spanningen binnen de notie van de abstractie.
De werken van de oudere generatie kunstenaars in de tentoonstelling kunnen losjes gesitueerd worden binnen de geometrische
abstractie en het abstract constructivisme, met invloeden gaande
van kunstenaars zoals Piet Mondriaan (1872-1944) en groepen
zoals De Stijl (opgericht in 1917) en de ZERO-beweging van de
jaren 50 en 60, tot de Amerikaanse Colour Field-schilders.
De meer recente werken van de jongere generatie kunstenaars
daarentegen reconstrueren en herinterpreteren de modernistische ideeën en vertegenwoordigen een hedendaags artistiek perspectief. Deze tentoonstelling wil uiteindelijk de diversiteit van
de artistieke praktijk binnen de abstractie verkennen, waarbij
verschillende intergenerationele invloeden worden belicht en
bezoekers de kans krijgen om de diepte en de grenzen van de
abstractie af te tasten en te verkennen.
De tentoonstelling toont de mogelijke spanningen, zowel formeel als conceptueel, die worden gegenereerd wanneer verschillende werken samen worden getoond; in het bijzonder de
connecties en ontwikkelingen tussen de generaties kunstenaars
onderling. Werken van tijdsgenoten, leraren en hun oud-studenten of assistenten worden zij aan zij getoond.

Walter Leblanc, Mobilo Static M 027 , 1960 photo M HKA

30.01 - 29.05.2016
M HKA
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen
DI–WO en VR–ZO 11:00–18:00
DO 11:00–21:00
http://www.muhka.be/
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De overheidsbeurs, een trefplaats voor uitwisseling van ervaring.
De 11de editie van het Salon des Mandataires is net afgelopen
en hieronder leest u een korte analyse.

Zoals elk jaar organiseert de Waalse overheid «Le salon des mandataires» . De plaats waar bedrijven, administraties, scholen, verenigingen en uiteraard mandatarissen elkaar treffen. Het mag
gezegd worden, het gaat om de grootste trefdag binnen de overheid in ons land. 4Instance ging twee
dagen op pad en realiseerde paralel een telefonische enquête bij een 50-tal bezoekers.
De 11de editie van de beurs trok meer dan 13.000 bezoekers aan met een aanbod van 355 exposanten waarvan 40 verenigingen en de aanwezigheid van quasi de volledige Waalse administratie. De mandataris krijgt er zonder twijfel een
goed beeld van de actuele projecten binnen de Waalse overheidsinstanties.
De eerste dag, goed voor het gros van de bezoekers staat zoals gebruikelijk in het licht van de netwerking. Standen ontvangen de bezoeker graag met een glas en onder de middag trekt het internationaal buffet een paar duizend personen
aan voor een verzorgde lunch.
Maar hoe beleeft de bezoeker nu een beursbezoek? Hoeveel tijd brengt hij er door en vooral op welke manier? Hiervoor zette 4Instance een team in voor de bevraging van een 50-tal bezoekers. Hieronder leest u een kort verslag van de
resultaten, vraag per vraag.
Jef Verheyen, Morgen, 1965 photo M HKA

Wanneer bezocht u, en hoeveel tijd spendeerde u op de beurs?
65% van de ondervraagden bezochten de beurs de eerste dag en meer dan 75% bracht er gemiddeld 6 uur door.
Hoe spendeerde u deze tijd op de beurs?
Bezoekers op de eerste dag spendeerden 3 uur aan netwerking (stand recepties, het internationaal buffet) de resterende 3
uur werden gespendeerd aan het bezoek van gekende standen, een deelname aan één van de conferenties en diversen.

N° 6 Februari - Février 2016
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Bezoekers op de tweede dag bleven gemiddeld minder lang op
de beurs en maakten iets meer tijd voor de standen.
Unaniem wordt gezegd dat er keuzes moeten worden gemaakt
in het bezoek van standen en algemeen wordt gesteld dat er
weinig tijd is voor een uitgebreid bezoek laat staan het ontdekken van het bredere aanbod.
De tijd die gespendeerd wordt aan exposanten die ze nog niet
kenden is beperkt, het is frustrerend als je weet dat er meer dan
300 exposanten zijn.
Hoeveel standen heeft u bezocht waarvan u de exposant nog
niet kende ?
De eerste dag schommelt dit tussen de 3 à 6 standen, de tweede
dag tussen de 5 à 10 standen.
Bij een groot deel daarvan gaat het om het oppikken van informatie (brochures) die dan later kunnen worden bekeken. In
beperkte mate is er een verkennend gesprek en dat heeft vaak
te maken met een bestaande vraag.
Bij het rondkuieren op de beurs wordt vluchtig gekeken naar
de standen. De tijd die dan aan een stand wordt gespendeerd
komt overeen met de tijd die men neemt om langs de stand
te stappen. In deze zeer beperkte tijdspanne trekt de stand al
dan niet de aandacht en wordt beslist al dan niet een halte te
houden.
Heeft u het bezoek aan de beurs kunnen voorbereiden?
Het overgrote deel doet dit niet omdat hiervoor geen instrument
wordt aangeboden. De lijst van exposanten is zeer summier en
laat dus niet toe vooraf te bepalen wat men zeker wil zien.
Als er dan toch iets wordt voorbereid dan is het eerder het maken van afspraken met bekenden. Het gros van de bezoekers is
er trouwens op uitnodiging.
N° 6 Februari - Février 2016

exhibition view, The Gap, M HKA 2016, photo M HKA

Maakt u nieuwe contacten op de beurs?
Er worden zeker nieuwe contacten gemaakt maar als daar
een cijfer moet worden op geplakt dan is dat een 5-tal. Een
paar uitschieters komen aan een 10-tal.
Voor alle duidelijkheid wordt het meenemen van een brochure zonder persoonlijk contact niet aanzien als een nieuw
contact.
Wat doet u met de informatie na de beurs?
Na de beurs volgen vaak een aantal afspraken. De beurs laat
echter niet toe om tot de essentie te komen.
Documentatie wordt soms intern gedeeld met een collega
maar vaak blijft het stapeltje liggen.
Wat mist u het meest ?
Tijd! Tijd om nieuwe oplossingen, aanbiedingen, te ontdekken. Tijd om ervaring uit te wisselen.

Komt u volgend jaar terug en waarom ?
Het overgrote deel antwoord daar positief op. Het is een aangename beurs waar men oude bekenden ontmoet. Het blijft
al bij al de trefdag bij uitstek voor de lokale overheid waar ze
ook contact kunnen leggen met de centrale administraties.

Meer over de enquête.
100 Personen werden gecontacteerd.
50 enquêtes werden volledig afgelegd.
20 enquêtes gedeeltelijk maar boden wel input voor de analyse
hierboven
Een enquête nam gemiddeld 8 minuten in beslag
70% van de ondervraagden zijn gelinkt aan een lokale overheid
30% van de ondervraagden is gelinkt aan een centrale overheid
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Cartographie participative

QU’EST-CE QUE PARTICIPER EN CARTOGRAPHIE?
Le mot participation relève principalement de deux usages
en cartographie : la carte comme support iconographique
au débat public et à la participation des communautés locales, d’une part ; l’implication du public dans la conception de la carte elle-même, d’autre part. Le premier usage,
sans doute le plus diffusé, est souvent mis en perspective
par les chercheurs et les praticiens de l’aménagement et
du développement territorial, selon l’échelle de participation proposée en 1969 par Sherry R. Arnstein. La carte,
généralement d’ailleurs associée à ses moyens techniques de production et de diffusion, y est déclinée comme
moyen de manipulation de l’opinion publique, support
de diffusion d’information locale ou de consultation, lieu
d’échange et de dialogue, etc. (Turkucu et Roche, 2008).
Le second usage, surtout relayé par les cartographes et
les géomaticiens, renvoie à l’idée que l’implication des
communautés locales dans la conception d’une carte peut
améliorer la qualité du produit final. En réalité, ces deux
usages ne sont pas mutuellement exclusifs : s’engager
dans l’élaboration communautaire de la carte, c’est déjà
participer à la conception et à la formalisation du projet,
d’un point de vue porté sur une question d’aménagement,
par exemple. La carte est alors doublement participative,
N° 6 Februari - Février 2016

à la fois support physique d’une démarche et processus
sur lequel s’appuie la démarche en question. Mais dans
les deux cas, elle constitue un « médiateur » ou un « objet
frontière », structurant, mettant en évidence des controverses territoriales et traduisant les points de vue des acteurs en présence (Debarbieux et Lardon, 2004).
Les méthodes de cartographie visant à favoriser l’implication de communautés locales dans l’élaboration d’une
carte vont du simple dessin sur le sol à l’aide d’outils
rudimentaires, à la création sophistiquée de modèles en
trois dimensions et à la production de données géoréférencées dans un système d’informationgéographique (SIG),
intégrant aujourd’hui des technologies multimédia et de
réalité augmentée. La détermination de la légende de la
carte, selon qu’elle est proposée, imposée ou composée
de manière consensuelle, peut favoriser ou bloquer la participation (Rambaldi, 2005). La mobilisation trop précoce
ou trop tardive de la carte dans un processus participatif
ou un débat public peut aussi constituer une source de blocage et de crispation des positions des acteurs impliqués.
Par ailleurs, le recours à un SIG, s’il ouvre de nombreuses possibilités en termes de gestion communautaire de
l’information géographique, requiert des compétences
techniques impliquant la présence d’un expert et pouvant
limiter la participation.

LA CARTE COMME LANGAGE DE CONTESTATION
SOCIALE ET OUTIL DE NÉGOCIATION TERRITORIALE
Jusqu’à la fin des années 1980, la cartographie est demeurée l’apanage des élites politiques, des experts ou des
grandes entreprises. Sa démocratisation a été favorisée par
l’implication croissante des populations locales dans des
projets d’aménagement ou de développement territorial,
et par la mobilisation descitoyens pour l’amélioration de
leur cadre de vie. Elle est en outre redevable au courant
de pensée critique en géographie (critical cartography),
lequel, à la suite de Brian Harley, s’est efforcé de déconstruire le « pouvoir des cartes », en questionnant le positivisme scientifique de ces dernières, et en montrant qu’
elles ne sont pas des reflets passifs et neutres du monde
des objets mais plutôt des constructions sociales, porteuses de valeurs idéologiques. De ce double mouvement social et intellectuel est né le terme de «counter-mapping »
(Peluso, 1995), soit l’appropriation du langage, des techniques et des modes de représentation cartographique de
l’État par des acteurs sociaux marginalisés, afin d’asseoir
la légitimité de leurs revendications territoriales et d’exercer une influence sur les politiques publiques.
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La culture en question
Dans le domaine de la cartographie autochtone, les
controverses ne portent cependant pas seulement sur
des territoires mais aussi sur la pertinence culturelle des
méthodes participatives de cartographie. Les géographes
autochtones nord-américains (Renée Louis, Margaret
Pearce, Jay Johnson, etc.) jugent celles-ci ethnocentriques, pour avoir été essentiellement conçues pour des
milieux urbains et des populations familiarisées avec
les techniques et le langage de la cartographie moderne
dite « occidentale » ; selon eux, ces méthodes ne seraient pas suffisamment attentives aux « rencontres »
entre savoirs cartographiques culturellement distincts
et à la problématique de la « traduction » d’un système
culturel de connaissances dans un autre (Johnson, Louis,
et al., 2005). Ces penseurs et praticiens de la cartographie autochtone militent donc pour la reconnaissance de
l’existence des traditions cartographiques autochtones,
et de leurs singularités ontologiques, épistémologiques
et axiologiques : produites généralement dans le cadre
de sociétés de tradition orale, elles ne se matérialisent
pas forcément par des artefacts, mais sont transmises par
des pratiques performatives (le chant, la danse, la poésie, le rêve, etc.). En outre, elles impliquent une conception holistique du territoire, lequel ne se limite pas à la
surface de la terre mais inclut le monde intangible où
habitent les esprits des ancêtres et du territoire (esprits
des plantes, des pierres, des ruisseaux, etc.). Aussi, c’est
la notion de participation elle-même qui est revisitée,
puisque ces entités non-humaines métaphysiques sont
considérées par leurs pairs humains comme des acteurs à
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part entière, intervenant dans la gestion et le devenir des
territoires (Hirt, 2009, 2012). Les cartographes œuvrant
dans des contextes autochtones ont donc préconisé la «
décolonisation » de la cartographie par les communautés
autochtones : celles-ci doivent réapprendre à valoriser
leurs traditions cartographiques propres, et acquérir un
usage plus critique des outils de la cartographie moderne
mis en œuvre dans le cadre de projets de cartographie
participative (Johnson, Louis, et al., 2005).
LA CARTOGRAPHIE 2.0
Cette cartographie moderne est d’ailleurs elle-même en
complète recomposition. La convergence des SIG, des
technologies de l’information (Internet, téléphone mobile intelligent) et des systèmes de géolocalisation (GPS)
se traduit par l’émergence d’une nouvelle forme de cartographie, reposant sur les techniques et les principes du
Web 2.0.
La cartographie professionnelle se mue en cartographie
2.0 qui, au-delà de l’artefact marketing, reflète un engagement actif du grand public dans la lecture et l’écriture
des cartes (Mericskay et Roche, 2011). Cette démocratisation des usages, mais aussi des modes de production
de l’information géographique, rythmée par le développement du géoweb 2.0 et des applications de géolocalisation mobiles remet en cause la notion même d’expertise cartographique (Goodchild, 2009).
Plus contributive que participative, la cartographie 2.0
– certains parlent même de néocartographie – renvoie

Timothy Segers, Utop a5, 2015, Courtesy of the artist and Parasol
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davantage au second usage du mot participation en cartographie (tel qu’évoqué plus haut). Dans le contexte du
géoweb 2.0 et des services géolocalisés, les contenus
cartographiques se multiplient, produits non plus par des
cartographes patentés, mais par des communautés d’utilisateurs – amateurs – plus ou moins structurées.
On parle de contenus cartographiques générés par les utilisateurs, de « crowdsourcing » géographique ou encore
d’information géographique volontaire (Sui, Elwood, et
al., 2012). Tout comme en contexte autochtone, la définition de la cartographie tend à s’élargir : la carte ne se
limite plus à un produit fini, mais renvoie davantage à
un processus collaboratif auquel contribue une multitude
d’usagers-producteurs (les « produsers ») et de producteurs-consommateurs (les « prosumers »). Les exemples
d’Open Street Map ou de Wikimapia illustrent parfaitement ce nouveau mode de production « participatif » de
la carte, lequel s’appuie en général sur des plateformes
technologiques de type Wiki et suit des processus cartographiques itératifs, en rupture avec les processus cumulatifs traditionnels. Le produit cartographique devient
par essence composite, s’agrège, se désagrège au rythme
des contributions, à l’image de blocs Lego, selon la logique des « mashups », incluant non plus seulement les
composantes classiques de la carte, mais également des
composantes multimédias, des hyperliens, etc. (Feick et
Roche, 2012).
Dans ce type de processus itératif, il devient difficile
d’identifier les auteurs de la carte. Chaque utilisateur est
en même temps potentiellement un producteur spontané
d’une information cartographique (à cartographier) géoN° 6 Februari - Février 2016

Philippe Van Snick, Produktiestaat [Production State], 1988 photo M HKA

localisée qui s’assemble aux autres contributions pour
faire carte. Cette carte constitue dans l’environnement
du Web 2.0, en particulier sa composante géographique,
le géoweb, l’interface à l’utilisateur privilégiée, assurant
du même coup le dialogue (un pont) entre espaces physiques et numériques. Mais dans ce contexte renouvelé
d’usage et de production communautaire, l’écart se creuse entre la carte support iconographique de participation
et la carte objet de participation. Alors que la seconde
se positionne pleinement au cœur des mutations sociales induites par la diffusion et la démocratisation des
moyens technologiques de communication, s’imposant
même comme une interface privilégiée des réseaux et
médias sociaux (Nova, 2009), les usages encadrés et ins-

titutionnalisés de la première se retrouvent marginalisés
au profit d’une mobilisation communautaire de la carte
support, via l’Internet et les réseaux sociaux. Le géoweb
2.0 marque donc l‘ère de la dissonance entre la cartographie participative institutionnelle encadrée par des professionnels, et la cartographie contributive construite sur
la dynamique des médias et réseaux sociaux.
Irène HIRT, Stephane ROCHE, « Cartographie participative », in
CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C.
et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire
de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013,
ISSN : 2268-5863. URL : http://www.dicopart.fr/fr/dico/cartographie-participative.
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Trends in online overheidscommunicatie
Renata Verloop is specialist op het gebied van online overheidscommunicatie en zij schrijft sinds 2007 blogs voor
Frankwatching. In één van haar blogs schrijft ze over trends
binnen online overheidscommunicatie. Hieronder lees je
hiervan een samenvatting.
Het complete artikel van Renata Verloop lees je hier.

Sociale media worden onterecht gezien als trend binnen
online overheidscommunicatie. Daardoor ontstaan onzinnige vragen als “moeten wij ook op Facebook?” en
ziet men overal mislukte online initiatieven. In dit artikel
wordt een overzicht gegeven van trends in online overheidscommunicatie: waar het echt om gaat en hoe een
organisatie daar op in kan spelen.
Ontwikkelingen
Dat ontvangers ook actieve zenders zijn geworden, is
voor veel communicatieprofessionals nog steeds (slecht)
nieuws. Iedereen heeft nu toegang tot een podium waar
N° 6 Februari - Février 2016

hij/zij de expert is op een bepaald gebied. Tel daar de
stortvloed aan informatie van bedrijven die de burger als
hedendaagse consument op zich af ziet komen, nog eens
bij op. Je snapt dan dat het voor de overheid een grote
uitdaging is om hier nog tussen te komen.
Veel overheden proberen telkens weer hun eigen online
platform te bouwen en willen eigen community’s creëren,
terwijl ze zich veel beter kunnen aansluiten bij wat er elders online gebeurt. Daarnaast is het overgrote deel van
de content nog ongelooflijk zendergericht, helemaal geproduceerd vanuit de ‘zender – boodschap – ontvanger’gedachte.
Een laatste aspect dat bij het onderwerp zenderconcurrentie niet onbenoemd mag blijven, is dat overheden elkaar
beconcurreren. Diverse overheidsorganisatie houden zich
allemaal bezig met hetzelfde onderwerp, maar vaak vanuit een verschillende invalshoek. Bijvoorbeeld de ene
keer als beleidsmaken en de volgende keer als uitvoerder.
Trends
Ten eerste moet er gezorgd worden voor relevante en goede content. Dat betekent vooral content die aansluit op de
informatiebehoefte van degene voor wie het is bedoeld.
Om hier goed op in te kunnen spelen, is een bepaalde
hoeveelheid kennis over de doelgroep vereist. Hierdoor
ontstaat volgens Renata Verloop een grote behoefte aan

uitstekende allround online copywriters. Overheidsorganisaties moeten daarom als een razende hun oldschool
redacteuren omscholen of vers bloed binnenhalen.
Ten tweede zullen communicatieadviseurs zich het
‘marketingdenken’ heel snel eigen moeten maken. Naar
nieuw beleid is niet altijd vraag, maar het moet wel ‘verkocht’ worden. Daarnaast zijn er bestaande producten en
diensten, waarvan de doelgroepen geen gebruik maken,
omdat ze zich niet bewust zijn van het bestaan. Het vereist anno 2014 heel wat meer creativiteit om die onder de
aandacht te brengen.
Ten derde zouden bestuurders en managers over de silo’s
van hun eigen organisaties heen moeten stappen. Want
de overheid heeft niet alleen last van zenderconcurrentie
door individuen en de markt, maar ze beconcurreert zichzelf ook! Het zou fantastisch zijn als overheidsorganisaties zich veel meer als dienstbare uitgevers van zinnige
content zouden opstellen en daarnaast informatie over
hetzelfde onderwerp vanuit verschillende bronnen zou
bundelen. Zo wordt het gebruikersgemak vergroot.
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Relevante trends voor overheidscommunicatie
Doe-democratie, massa’s media, factchecking, zelfredzaamheid, andere bestuursstijlen, open data en consuminderen. Een willekeurige greep uit 37 trends in de maatschappij en in het communicatievak die relevant zijn voor
de communicatie van(uit) de Rijksoverheid. Het rapport
‘Deel je rijk’ is voor iedereen bruikbaar, vooral voor de
overheid, ter inspiratie en om de discussie te voeden.
De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het
ministerie van Algemene Zaken signaleerde en duidde - in
2014 - 37 trends. Niet alleen nieuwe ontwikkelingen van de
afgelopen jaren. Veel trends gaan langer terug; andere zijn
vooral voorspelling voor de komende jaren. De trends zijn
in kaart gebracht via deskresearch en expertinterviews.
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Het rapport ‘Deel je rijk’ is vooral een uitnodiging aan
iedereen die bij de overheid werkt om door te praten
over hoe de overheid op actuele ontwikkelingen kan
inspelen in haar communicatie. Naast het rapport zijn er
ook trendkaarten ontwikkeld waarmee je de trends kunt
toepassen in je eigen praktijk. Samenstellers zijn Rita
Timmerman (onderzoeksadviseur bij DPC) en Jeanine
Mies (MIES/tekst en training).
Netwerksamenleving, meer zelfredzaamheid, afnemend
gezag, verwachtingenmanagement, andere bestuursstijlen. Een greep uit de 37 trends die gebundeld zijn in het
trendrapport ‘Deel je rijk’. Het rapport vindt nog steeds
gretig aftrek, zelfs buiten Nederland. Twee jaar later blijft
het nog steeds meer dan actueel.
De samenleving lijkt soms op een groot station zonder dienstregeling. Er zijn tientallen sporen, waarvandaan treinen vertrekken met onbekende bestemming. Waar gaan ze naartoe?
Op welke trein zullen we stappen?
Zo kun je ook om je heen kijken vanuit de overheidscommunicatie. Er zijn talloze trends, veranderingen voltrekken zich
in razend tempo, maar welke gaan werkelijk invloed hebben
op ons werk?
Dit trendonderzoek helpt richting te geven. Dat is belangrijk
als basis voor het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad,

maar ook voor anderen: communicatiemedewerkers en beleidsmakers. We delen het graag, onder het motto van dit
rapport ‘deel je rijk’.
Willen we een dienstregeling of moeten we juist leren loslaten? Die vraag dringt zich op. Als de overheid ooit een
monopolie op publieke taken of informatievoorziening had,
dan heeft ze die positie nu verloren. Door de netwerksamenleving en de internetrevolutie organiseren burgers zichzélf
steeds meer. Onze grote opgave is los te laten. Terwijl onze
traditionele reflex is de regie te houden, nog meer te regelen.
Natuurlijk moeten wij geen overheid worden die wegkijkt, die
haar publieke taak verzaakt. Maar primair moeten wij burgers faciliteren die in vrijheid eigen keuzes maken, binnen de
ruimte van het algemeen belang.
Laten we dus als we koersen op Rome, eerst maar eens naar
Maastricht afreizen. Dan zien we onderweg wel verder. Ik
hoop dat dit trendoverzicht inspireert en discussies binnen de
overheid voedt. Dan heeft dit rapport alvast zijn bestemming
bereikt.
Erik den Hoedt
directeur Dienst Publiek en Communicatie
ministerie van Algemene Zaken
Rapport: «Deel je rijk»
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o v e r h e i d s c o m m u n i c at i e
Zeven concrete acties voor de
communicatieadviseur
op basis van het trendrapport:

1. Medespelers – breng in kaart wie dezelfde doelen
wil bereiken als je eigen organisatie op jouw dossier:
kun je daarmee samenwerken voor maatregelen en
communicatie?
2. Netwerk – investeer in je netwerk en zorg dat anderen dat doen. Maak contact om te weten wat er speelt,
en zoek nieuwe contacten zoals via platforms, over je
grenzen heen
3. Luister – geef anderen de ruimte. Kun je onbevangen, onbevooroordeeld luisteren, zonder je eigen agenda
in je achterhoofd?
4. Allemaal woordvoerder – iedereen communiceert.
Hoe kun je bevorderen dat de organisatie zich communicatiever gedraagt?
5. Keep it simple stupid – houd vooral de publiekscommunicatie zo simpel mogelijk. Kan het nog eenvoudiger, kun je voorbeelden geven?
6. Van vingertje naar helpende hand – het effect van
communicatie is beperkt. Kun je het mensen gemakkelijker maken het juiste gedrag te vertonen in plaats van
ze te wijzen op het foute gedrag?
7. Swiping – tekst legt het af tegen beeld. Kun je je
boodschap ook overbrengen met foto’s, mindmaps, infographics, tweets of een beeldend/persoonlijk verhaal?
N° 6 Februari - Février 2016

De zeven trendclusters uit het trendrapport
1. Minder rijk, meer eigen verantwoordelijkheid - wie moet/kan het doen?
Door bezuinigingen en een andere taakopvatting treedt de (Rijks)overheid terug. Mensen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist verwachtingenmanagement en het faciliteren van zelfredzaamheid. Tegelijkertijd blijft de traditionele rol van
de overheid als vangnet actueel. Zeker voor laagopgeleiden, die minder goed in staat zijn om deel te nemen.
2. Van autoriteit naar netwerkspeler – hoe tel je mee?
Het gezag van traditionele instituten neemt af. Er is een netwerksamenleving ontstaan met meer horizontale en tijdelijke verbanden. Dit vergt meer verbindende bestuursstijlen, en vraagt van de overheid (één van de spelers) een andere manier van beleid
maken en communiceren. Het debat speelt zich steeds meer in de media en de publieke ruimte af. Ideeën moeten in elk stadium
worden uitgewisseld met de samenleving. Conversatie is naar mijn mening de centrale communicatiestijl: luisteren, monitoren,
online en offline reageren, en informatie betekenis geven in contacten. Een opdracht voor communicatie én beleid. Communicatie is veel te belangrijk om alleen aan de Directie Communicatie over te laten.”
3. Meer openbaarheid – wat deel je?
De samenleving roept om een open overheid: transparantie over het beleid en verantwoording van afwegingen, keuzes en resultaten. De overheid moet informatie actiever openbaar maken en data beschikbaar stellen. Dit biedt niet alleen meer zicht op het
functioneren van de overheid, maar ook mogelijkheden voor betere en nieuwe diensten.
4. Authentiek verhaal, ook elders verteld – hoe kom je over?
Er is behoefte aan een eigen visie en een kloppend en samenhangend verhaal van authentieke leiders. Dat authentieke verhaal
wordt steeds meer ook via anderen gebracht. Soms zijn andere afzenders geloofwaardiger. De communicatiediscipline is meer
en meer de verbinder.
5. Nieuwe betrokkenheid – wanneer doen mensen mee?
Buiten de overheid om ontplooien mensen steeds meer initiatieven. Betrokkenheid uit zich ook in protest, saamhorigheid of via
crowdsourcing. Als overheid kun je het best bij burgeracties aansluiten en bijdragen mogelijk maken: overheidsparticipatie dus.
Ook voor gedragsbeïnvloeding is het raadzaam gedrag mogelijk te maken met voorzieningen.
6. Mind shift – welke kijk op de wereld?
Bezit is niet meer zaligmakend, bejaarden zitten niet meer achter de geraniums, een baan heb je niet meer van negen tot vijf op
kantoor. Onze oude ‘waarheden’ vervagen. Ervoor in de plaats komen: delen van goederen en diensten, consuminderen, actieve
ouderen en flexibeler werken.
7. Veranderende verbindingen – hoe bereiken we elkaar nog?
Mobiel internet groeit explosief. Beeld en infotainment worden belangrijker. Tv is nog steeds het grootste kanaal en is nog
steeds relevant. Versplintering van het mediagebruik vraagt om een cross-mediale aanpak, waarin de kracht van elk medium
wordt benut.Conversatie wordt de centrale communicatiestijl: online én offline. In contact en verhalen ontstaat betekenis.
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Social Media Use by Governments
Presence and activity on social media is no longer a question of choice for most governments as those

new platforms empower individuals and non-traditional interest groups. Politicians were first to react to

these changes by using platforms such as Twitter, Facebook and blogs to rally support. Government insti-

tutions are slowly catching up and increasingly experiment with social media.

This working paper takes a comparative snapshot of social media use in and by OECD governments. The focus is on government institutions, as opposed to personalities, and how they manage to capture the opportunities of new social media platforms to deliver better public services
and to create more open policy processes. The analysis is based on a large amount of empirical
data, including a survey of OECD governments on policies and objectives in this area. Major
challenges are discussed, notably those related to the uncertainty of institutions on how to best
leverage social media beyond “corporate” communications. The paper proposes tools to guide
decision makers: a checklist of issues to be considered by government institutions, a set of potential indicators to appraise impacts, and a range of options for more in-depth policy analysis.
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Governments are witnessing how social media empower
individuals, as well as traditional and newly-formed interest groups to influence political agendas and policy
processes. Most prominent topics discussed on social
media include elections and political campaigns, disaster and emergency situations, political unrest. But social
media are more than just a global place for discussions,
they have become a vehicle for the organisation of collective action.
Political personalities, e.g. heads of state or heads of government, quickly adapted to these changes. Social media
are today a standard component of a politicians’ toolkit
for campaigning, rallying and fund-raising. Some state
or government leaders are very successful, as illustrated
by high levels of popularity on social media achieved by
the President of the United States (@BarackObama) or
the President of Ecuador (@MashiRafael) – both interact
with communities of Twitter followers that correspond
to more than 10% of the domestic population.
Government institutions are slowly becoming more represented and active on social media. The main executive inst-itutions in 26 out of 34 OECD member countries
operate a Twitter account; and they maintain a Facebook
page in 21 out of 34 countries. Many ministries and spe-
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cialised agencies operate on social media; as do institutions at regional and local levels of government.
Data suggests that some of the social media activities by
government institutions are met with interest. For example the top executive institutions in Ecuador (@Presidencia_Ec), the United Kingdom (@Number10gov) and
Chile (@GobiernodeChile) managed to build a community of Twitter followers that is equivalent to over 4%
of the domestic population. Tweets by the United States
White House (@WhiteHouse) are re-tweeted over 270
times on average, which can be interpreted as a sign of
interest and perceived relevance by social media users.
The purpose and returns of social media use by institutions
are not as clear as they are for political personalities. This
leads to uncertainty among government institutions about
how to best leverage social media and about the implications
for strategic objectives and day-to-day operations.

Political leaders, i.e. heads of state and heads of government, are more popular on social media than the institutions they represent. On Twitter the average government
leader counts at least four times more followers than the
average institutional account for the head of state or government.
Higher social media popularity of personalities versus
institutions relates to the expectation of many social media users to interact with “real”, i.e. identifiable, people.
But it also illustrates uncertainty and a lack of creativity
on the side of institutions. Political leaders are able to
reap measurable returns on social media use, e.g.
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through social media campaigns that lead to more funds,
support or votes. Many government institutions in turn
are still looking for the right “recipe” among the options
for using social media: providing public information,
providing 3 corporate information, promoting public
services in general or promoting specific delivery channels, consulting and involving the population.

Social media offer new opportunities to reduce political exclusion, e.g. by allowing ad-hoc and diffuse interest groups
to place items on the political agenda. Especially when
combined with petitions, empirical evidence and on-theground actions, social media have proven their potential to
“escalate” issues and alter original decisions made by established actors in the political system.

Good practices of purposeful and mission-oriented institutional use of social media exist. The Spanish national
police (@Policia) has for example become a global reference for police work on and with social media. Such
cases provide guidance on how social media help transform public services and help build trusted relationships
with citizens.

Governments can leverage this potential to design public
policies and services in more iterative, collaborative and
responsive ways. It does, however, require dedicating resources to participative development and establishing credible follow-up procedures to integrate feedback received
via new channels and platforms.

But the overall uncertainty is confirmed by the fact that
few national governments in OECD countries have a dedicated strategy or overarching plan for institutional use
of social media. Among those governments that do, most
consider social media as being mainly an additional tool
to improve public communications. Only few governments try to genuinely leverage social media for more
advanced purposes like involving citizens in public policy processes or transforming and re-designing public
service delivery.
Social media have the potential to make policy processes
more inclusive and thereby rebuild some confidence between
governments and citizens. But there are no “one size fits
all” approaches and government strategies need to seriously
consider context and demand factors to be effective.

Empirical evidence suggests that social media can bridge
access and take-up gaps still faced by many traditional
online government services. But the characteristics of social media users and non-users can be very different from
country to country, as well as within countries.
Social media do not automatically “level the playing field”
in the sense of empowering all societal groups equally. This
might be the case in some countries, e.g. in Germany, Austria or some Nordic ones where social media take-up and
use do not depend on educational attainment. But in countries like Spain, the United Kingdom, Hungary, Portugal,
Greece and Turkey social media use is much more prominent among parts of the population with high education levels than among those with no or low levels of education.
The uptake gap can be as large as 50 percentage points.
Neither do social media guarantee more attention or participation of younger, disenchanted people. General social
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media use is of course very high among young people in
almost all OECD countries. But just over 30% of young
Dutch seem to use social media to discuss political or civic
issues. The Netherlands in fact lead this European comparison, which is trailed by Austria where less than 10% of
16-24 year olds report using social media that way.
Low rates of young people using social media to discuss
political or civic issues are not just an expression of disinterest. They also result from low levels of capacity and commitment by many government institutions to use this channel to engage young people. This is particularly worrisome
in about a dozen European countries that also suffer from
very high rates of voter abstention among young people.
Governments in those countries are not able to realise the
potential of social media to make processes more inclusive
of young people. Non-government 4 actors often fill the gap
by showing creative options and using social media to foster inclusion, as for example the “Bite the Ballot” campaign
for young voter registration in the United Kingdom.
Social media drive innovation in public service delivery and
government operations. They amplify some of the “democratisation” effects of the Internet on public information and
services; and they provide opportunities to deliver on expectations that are not met by traditional online government services. But institutions need to be aware of risks, for instance
in terms of protection of privacy, quality of information and
public perception.
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Social media allow governments to “crowd-source” ideas,
suggestions and critical remarks. Public institutions increasingly create or participate on collaborative platforms.
One such example is GitHub, an open source collaboration
platform that holds re-usable source codes for www.data.
gov (United States), www.gov.uk (United Kingdom) and
many other projects. The “government” category of the
platform’s repository has seen rapid growth since 2011.
Where governments fail to or are slow to use those platforms to improve and deliver public services, people and
organisations step in and pressure for change. The impacts of “bottomup” processes tend to increase where
social media are combined with online petitions, mobile
applications, open (government) data analytics, crowdfunding initiatives, and collective “offline” action such as
protests.
Better targeted and more efficient public service delivery is one of the expectations governments have towards
social media. That expectation echoes the early days of
“e-government”. It is therefore important to make sure
institutional use of social media is directed towards the
realization of tangible benefits for users, society and government. Analysis of specific government sectors helps
illustrate the potential, e.g. in healthcare or employment
services.
Digital opportunities in healthcare are a priority for many
countries. But even in the most advanced countries only
50-60% of people use the Internet as a source for healthcare-related information. This has to do with the importance of interpersonal relationships between practitioners

and patients. But it is also an illustration of the perceived
lack of reliable and credible information. Seniors (over 65
year olds) are for example a fast-growing group of Internet and social media users – more than half of them are
Internet users in Japan and the United States; and at least
one in five seniors are social media users in Korea, Iceland, Norway and the United Kingdom. Public healthcare
providers are still hesitant to use Internet forums or social media applications to accompany this segment of the
population and to better integrate healthcare information
into elderly people’s daily lives.
Looking for employment has long been transformed by
the Internet and is under full transformation by social media. In some countries public employment services and
commercial online service providers complement each
other well, e.g. in Germany or Sweden where the majority
of job seekers use the Internet to look for a job and consult
the national employment agency. Germany’s Bundesagentur für Arbeit for example supports job seekers and
employers by collaborating with the online professional
network Xing. In several other countries, however, the
perceived relevance of public employment agencies is
declining, which should give the concerned institutions
incentives to re-invent their service delivery in this new
context.
As social media become more pervasive, they allow governments to use new sources of information to understand people’s needs and behaviours. Governments can
mine social media activities to obtain insights for better
quality of services across all policy areas. But this is also
an area of growing public attention, resentment to privacy
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breaches and perceived surveillance 5 by governments.
The number of government requests about individual
users’ information from platforms such as Facebook, Twitter and Google is steadily growing. While these requests
are, in principle, in line with national legislation and often
concern criminal investigations, the numbers and reasons
are not always well communicated by governments and
can lead to unfavourable public perception.
Government institutions need to better understand the
impacts they can achieve through social media in order to
help prioritise targets and establish effective policies. They
need to adapt to, learn from and preferably shape the ways in
which social media transform public value creation.

Social media can help governments improve communications, both regular and emergency. But much potential is
still undiscovered when it comes to using social media to
transform policy processes, make decisions more transparent and processes more inclusive, and develop more responsive and more efficient public services. Few “recipes”
are ready off the shelf but iterative interactions with users
can start a process of mutual learning on how to best apply
social media in a given area.
There is little guidance on how government institutions can
appraise the impact of social media on people’s satisfaction
with public services, on efficiency of government operations and on greater openness overall. Only a small minority of governments systematically monitor or measure the
impacts. Some quantifiable information can be utilised to
measure presence or popularity of an institution on social
media. But more qualitative information, e.g. case stories
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Gert Robijns, Untitled, 2003, Collecion M HKA, photo M HKA

about a better outcome for an individual or a community,
are needed to appraise penetration, perception and purposeorientation of institutional social media use.

the hesitation and uncertainty that individual ministries or
agencies express when it comes to questions about if and
how to take up social media in their work.

Some government institutions take up the challenge of developing skills and capacities. This includes developing
programmes to attract, develop and retain the skills sets
needed among civil servants. The Australian Public Service
has long had a systematic approach to developing skills
and capacities for digital government reforms; and the framework is being adapted to include social media and collaborative approaches.

The wide variety of practices mentioned in this report point
to the benefits of further analysing the policy implications
of social media, identifying good examples and developing
missionoriented guidance for the public sector. A checklist
for institutions is proposed below. The report develops a set
of potential metrics and indicators for impact measurement;
and it outlines options for more in-depth analysis.

Governments need to build communities of interest
around their social media experiences. There are some centrally coordinated exchange mechanisms, e.g. the “Social
Media Community of Practice” supported by the United
States GSA. Such communities help overcome some of

Source: Mickoleit, A. (2014), “Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy
Opportunities and Guide Decision Makers”, OECD Working
Papers on Public Governance, No. 26, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmghmk0s-en
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A checklist for purpose-oriented use of social media in the public sector

Issue 1 «Objectives and expectations»
Questions to be raised and answered:
•
•
•
•
•

What is the core mission of my institution?
What are the most important information and services provided by my institution?
How important is public communication for achieving my institution’s core objectives?
How can social media support my institution’s core mission? What are examples from similar institutions domestically or internationally?
Can social media enable outside actors to support selected activities of my institution, e.g. intermediaries or individuals for which my institution can provide a platform for collaboration?

Issue 2 «Governance modes and guidelines»
Questions to be raised and answered:
•
•
•
•
•

Is there a central oversight body for social media use across government or is the preferred operating mode one of dispersed innovation?
How can different organisational units in my institution leverage social media, e.g. the public relations department, the IT department, the policy making department, the
service delivery department?
Is there a need for social media guidelines for civil servants, including for personal use?
Is there a need for social media guidelines for official institutional accounts, e.g. Facebook presence of a given ministry?
Who, if anybody, sets guidelines for social media use by politicians or appointed high-ranking civil servants representing an institution?

Issue 3 «Legal compliance»
Questions to be raised and answered:
•
•
•
•
•

What are the specific legal and regulatory provisions that may have an impact on how my institution uses social media?
Are social media covered or excluded from official record-keeping?
What disclaimers should be added to the social media presence?
What information is my institution allowed to re-use when it comes to privacy protection or compliance with intellectual property laws?
How to ensure that my institution’s social media use meets requirements for accessibility of information and services?
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checklist...

Issue 4 «Skills and resources»
Questions to be raised and answered:
•
•
•

What human resources are available or can be mobilized to achieve sustainable impacts?
Are social media skills addressed by wider (digital) skills strategies at my institution or government?
How are social media expenses accounted for? Can they be extracted from overall communications expenses in order to calculate specific costs?

Issue 5 «Collaboration and communitybuilding»
Questions to be raised and answered:
•
•

Do government communities exist where I can exchange social media experiences?
What coordination or collaboration mechanisms would help my institution understand and maximize the impact of social media?

Issue 6 «Managing risks of social media use»
Questions to be raised and answered:
•
•
•
•

How damaging would reputational risks be for my institution?
Does my institution need to worry about unintentional disclosure of information?
What share of civil servants uses social media in their personal capacity?
Are social media risks addressed by overarching strategies for managing risks in my institution or government?

Issue 7 «Monitoring and measuring social media impacts»
Questions to be raised and answered:
•
•
•
•

How advanced are my social media indicators? What do they actually measure: presence, popularity, penetration, perception or purpose?
Does my institution use indicators that evaluate the contribution to actual core objectives?
What would be an ideal set of metrics for my institution’s use of social media?
What information sources can I use to move from the current metrics to an ideal set of purpose-oriented indicators?

N° 6 Februari - Février 2016

17

s m a r t c i t y awa r d

Antwerpen ontvangt de Belfius Smart City Award 2015 dankzij
«Stadslab2050 – Energie voor het Antwerpse hart»
De Belfius Smart City Award 2015
voor de Belgische stad of gemeente die het creatiefst uit de
hoek kwam op het vlak van
duurzame innovatie ging naar Antwerpen voor zijn project
«Stadslab2050 – Energie voor het Antwerpse hart». Negen
andere steden waren eveneens in de running.

Stadslab2050 (http://stadslab2050.be/) is een ‘stedelijk
laboratorium’ dat de omslag naar een duurzaam
Antwerpen wil helpen verwezenlijken. Stadslab2050
is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid,
bedrijven, bewoners en organisaties in de stad dat ‘trajecten’ (of ‘thematische sporen’) op touw zet rond een
aantal onderwerpen. Het doel is telkens te komen tot
concrete acties en experimenten die bijdragen aan een
duurzame stad.
Een van die trajecten heet “Energie voor het Antwerpse
hart” en ging van start in maart 2014. Samen met drie
partners – Smart Grid Flanders, Unizo Antwerpen Stad
en Eandis – wil het stadsbestuur versneld inzetten op
energiebesparing en duurzame energie in ‘het hart van
Antwerpen’ – een ‘pilootgebied’ dat zich uitstrekt van
het Centraal Station tot aan de Schelde, waar er druk
gewerkt, gewinkeld en ‘gerecreëerd’ wordt. Met dit traject hoopt de stad ook de kiemen te leggen van het winkelhart van de toekomst.
Binnen het traject “Energie voor het Antwerpse hart”
lopen vandaag concrete acties en experimenten. Zo is
er bijvoorbeeld het idee voor een energie pop-up store
als alternatieve locatie voor winkeliers die een grondige,
energetische renovatie van hun pand willen doorvoeren.
Een “smart box” die de koeling, verlichting en verwarming slim aanstuurt, vermindert de energiefactuur met
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minstens 20%. Eandis werkt een proefproject uit rond
het sluiten van winkeldeuren, in het najaar en winter
2016 willen ze de eerste praktijktests opzetten.
Rond het concept ‘Energy Performance Contracting’ zijn
er 3 piloten opgestart.
In het eerste helpt EY diverse schoolgebouwen (Universiteit Antwerpen, Karel De Grote hogeschool, Atheneum
Antwerpen en Steinerschool Antwerpen) om hun energieverbruik terug te dringen (doel is hier 30% reductie).
Een tweede pilootproject legt de focus meer op appartementsgebouwen en verenigingen van mede-eigenaars.
Een laatste piloot loopt bij Antwerp World Diamond
Centre (AWDC). Een eerste energieaudit levert daar
voor AWDC 15% energiebesparing op via Energie Performance Contracting. AWDC gaat deze formule nu ook
promoten bij andere gebouwbeheerders in de Antwerpse
diamantwijk. Colruyt Group wil een low-impact winkel
realiseren en heeft de ambitie om met elk nieuwbouwproject in de stad Antwerpen hierin een stap verder te
gaan. Universiteit Antwerpen brengt warmteverliezen in
beeld, een aanzet om in de toekomst slimme warmte-uitwisseling tussen gebouwen mogelijk te maken.
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De 9 andere laureaten.
Mechelen
vision’

genomineerd met led-verlichting

‘Luna-

Als eerste stad in Vlaanderen schakelde Mechelen in 2011
over op energiezuinige led-technologie voor de openbare
verlichting in de binnenstad. In samenwerking met Eandis en Philips werd een performant en slim verlichtingssysteem ontwikkeld, gedoopt ‘Lunavision’ een knipoog
naar de lokale legende van de Maneblussers. In een 90-tal
straten in woonwijken en in de voornaamste winkelstraat
werden de led-lampen al ingevoerd.
Led-lampen zijn energiezuiniger, goedkoper in het onderhoud en gaan drie keer langer mee dan de klassieke
lantaarnpaal. Bovendien kan de technologie gekoppeld
worden aan slimme toepassingen zoals het dimmen van
verlichting ‘s nachts en bewegingsdetectie. Daarbij neemt
de lichtsterkte toe wanneer er beweging wordt waargenomen. De gedimde lampen beperken de lichthinder ‘s nachts.
Ten slotte kan je met de nieuwe verlichting beter kleuren onderscheiden en gezichten herkennen. De nieuwe led-verlichting zorgt kortom voor een flinke verbetering van de
uitstraling, de sfeer, het veiligheidsgevoel en het milieu
in de binnenstad. Met Lunavision positioneert Mechelen
zich duidelijk als voortrekker in België op het vlak van
slimme en duurzame stadsverlichting.
Bovendien draagt de innovatie bij aan het engagement
van de stad Mechelen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen en te streven naar een klimaatneutrale organiN° 6 Februari - Février 2016

satie tegen 2018. In Mechelen zijn er 10.121 lichtpunten
die in 2011 nog goed waren voor een elektriciteitsverbruik
van ruim 4400 MWh. Intussen werden al een 700-tal armaturen en alle feestverlichting vervangen door led-verlichting, resulterend in een energiebesparing van meer dan
36,6 MWh of 18 % in energieverbruik. Dat komt overeen
met 8,5 CO2 die jaarlijks minder wordt uitgestoten, en een
besparing van 6500 euro op de verbruiksfactuur van de
stad.
Gent genomineerd met het aanbod “Energiecoaching
op maat” voor Gentse bedrijven
“Energiecoaching op maat van uw bedrijf” is een project dat gelanceerd werd in het kader van het meerjarig
klimaatplan van de Stad Gent. Eerder al hielp de stad 15
Gentse ondernemingen om hun energieverbruik met ongeveer 20% terug te schroeven. Een globale besparing
van maar liefst 360.000 euro en 1.820 ton CO2 minder
uitstoot.
Omwille van dit succes en de positieve reacties van de
deelnemers besloot de stad om professionele energiecoaching aan te bieden aan minstens 110 andere bedrijven die
een energieverbruik hebben dat hoger ligt dan of gelijk is
aan 100.000 kWh elektriciteit of 345.000 kWh thermisch.
Na het uitvoeren van een energiescan wordt elk deelnemend bedrijf een jaar lang begeleid bij de opmaak én de
uitvoering van een energiebesparingsplan. Met een voorzichtige inschatting zou het mogelijk moeten zijn om 10%
minder CO2 uit te stoten, wat in totaal zou neerkomen op
9.350 ton of het equivalent van de uitstoot van bijna 1.900
gezinnen.

In januari 2009 ondertekende Gent als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant. Gent engageerde zich
daarmee om haar CO2-uitstoot tegen 2020 met meer dan
20 procent terug te dringen ten opzichte van 2007. Zo wil
de stad op termijn evolueren naar een klimaatneutrale stad
en energie-onafhankelijk worden door voluit te gaan voor
vermindering van energieverbruik én de lokale productie
van duurzame en hernieuwbare energie.
Herstal
tion »

genomineerd met het project

« Ré-évolu-

Herstal is al een tiental jaren bezig met een reeks ambitieuze projecten om de stadskern nieuw leven in te blazen,
onder de globale noemer “Herstal Ré-évolution”. Centraal
in dat project staat de herinrichting van de Place Jean Jaurès, die wordt omgetoverd in een echte ontmoetingsplaats
waar het gezellig keuvelen is, maar waar ook de laatste
innovaties, nieuwe technologieën en energiebesparingen
ten dienste van de burgers worden gesteld.
Het nieuwe stadhuis, dat in opbouw is in het verlengde van
het plein, heeft alle kenmerken van een slim gebouw: het
dak en de buitenmuren zijn met planten begroeid om aan
de « lage-energienormen » te voldoen, er zijn zonnepanelen voor de productie van warm water voor het sanitair
en de centrale verwarming van de lokalen, e-administratie
met « slimme palen » staat ten dienste van de burgers…
Bovendien komt er op hetzelfde terrein een vastgoedpromotie met woningen, kantoren of kleine handelszaken,
een openbaar park en een parking met 250 plaatsen.
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Oostende

genomineerd met het pilootproject

“Op-

brengstgarantie voor energiebesparende maatregelen bij eigenaars uit de laagste inkomensgroep”

In 2010 ondertekende Oostende het Burgemeestersconvenant voor lokale en duurzame energie. Dat betekent
dat de stad zich engageert om alles eraan te doen om nog
minder CO2 uit te stoten dan wat Europa oplegt. Om dat
te bereiken, is zuiniger en efficiënter omspringen met
energie absoluut noodzakelijk, en vaak moet eerst geïnvesteerd worden in (isolatie)werken om de energiefactuur
te verminderen. Een investering die niet elke huiseigenaar
zomaar meteen kan doen, zelfs als hij nadien de kosten
recupereert door een lager energieverbruik.
Het pilootproject “Opbrengstgarantie voor energiebesparende maatregelen”, dat de Stad Oostende lanceerde via
een autonoom gemeentebedrijf, wil net die eigenaars uit
de laagste inkomensgroep een duwtje in de rug geven. Er
komt een grondige doorlichting van het energieverbruik
van de woning, gevolgd door advies op maat. Investeringen wegen op geen enkel moment op het maandelijkse
gezinsbudget dankzij de opbrengstgarantie. Eigenaars
gaan een lening aan en betalen deze terug met de effectief gerealiseerde energiewinsten. Na afloop van de lening
hebben ze een energiezuiniger huis en gaat de winst die ze
realiseren op de energiefactuur niet langer naar de terugbetaling, maar naar hun eigen portemonnee.
Het gaat dus om een project met een grote sociale impact,
dat duurzaam wonen toegankelijk maakt voor iedereen.
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Brussel
form

genomineerd met het

«Open Data»

plat-

Het «Open Data» platform werd in 2014 gelanceerd en
bevat momenteel 348 reeksen gegevens over Brussel en
zijn partners. Of u nu de exacte locatie zoekt van parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit,
wilt weten waar u de fonteinen met drinkbaar water kunt
vinden of wilt nagaan of er nog beschikbare deelfietsen
zijn aan het dichtstbijzijnde station: met een paar clicks
op http://opendata.brussel.be hebt u vrij toegang tot een
hele waaier aan gegevens van de Stad Brussel, meestal
ook in realtime.
Door systematisch zijn openbare gegevens te digitaliseren
om ze te kunnen delen met zijn burgers, werpt Brussel
zich duidelijk op als pionier en voorbeeld op het vlak van
Open Data in België, en zet zich daarmee op één lijn met
grote metropolen als Parijs of New York. De troef voor
Brussel is de nadruk op de visuele voorstelling van de
gegevens in kaarten of grafieken.
Dit project maakt het leven van zowel burgers als administratief personeel gemakkelijker : vlotte opzoekingen,
minder bezoeken aan de administratieve stadsdiensten,
efficiëntere verplaatsingen dankzij de geolocalisatie…
De stad Luik en haar programma Vélocité
Vélocité is de fietsverhuurdienst voor lange of halflange
duur van de stad Luik, in samenwerking met de vereniging Pro Vélo. Het gaat om een uniek programma in Wal-

lonië, gericht naar alle Luikenaars die hun gewoontes op
vlak van verplaatsingen willen veranderen. Naar aanleiding van het succes van het programma besloot de stad
om een versnelling hoger te schakelen, en nu ook fietsen
met elektrische trapondersteuning (ETO) in het aanbod op
te nemen, naast de klassieke tweewielers.
Dit project past in de globale strategie rond ecologische
stedelijke vervoermiddelen. Terwijl de verplaatsingen
in het midden van de vallei nog gemakkelijk met een
gewone fiets gedaan kunnen worden, blijken de langere
trajecten naar de rand van de stad soms moeilijker, vooral
omwille van de steile hellingen in het Luikse. Een ETO
kan in dat geval de ideale oplossing zijn en een ecologisch
alternatief voor de wagen, want zonder uitstoot van CO2
of andere vervuilende gassen.
Enig nadeel: de aankoopprijs. Die is momenteel nog relatief hoog, vooral als de gebruiker nog niet kon uittesten of
dit vervoermiddel echt iets voor hem of haar is. Daarom
wil de stad Luik tot maart 2017 aan 400 personen of gezinnen de kans geven om gedurende twee maanden gratis
een ETO te gebruiken.
Lier

genomineerd met een project voor volledige

automatisering van notariële inlichtingen

Tot voor kort moesten alle aanvragen van notarissen en vastgoedmakelaars m.b.t. notariële inlichtingen manueel en per
perceel worden afgehandeld door de medewerkers van verschillende stadsdiensten. Een arbeidsintensief proces waardoor
een behandelingstijd van één maand niet uitzonderlijk was.
20

s m a r t c i t y awa r d
Die behandelingstijd is nu teruggebracht tot enkele minuten: het project om de bestaande digitale registers te
updaten, te vervolledigen en samen te brengen in één
centrale databank voor alle stadsdiensten zorgt ervoor dat
notarissen en vastgoedmakelaars na een eenmalige registratie gewoon via een aanvraagformulier op de website
van de stad inlichtingen kunnen opvragen voor één of
meerdere percelen, en ze ook quasi in real time per mail
ontvangen.
De inlichtingen worden niet alleen sneller en efficiënter
opgestuurd, ook de datakwaliteit is verbeterd en de digitalisering schakelt papieren archieven en rapporten uit, wat
ook goed is voor het milieu.
Deinze genomineerd
Bike deelfietsen”

met het project

“Gratis Blue-

Het derdebetalerssysteem is het resultaat van een samenwerking tussen de Stad Deinze en Blue Mobility, en laat aan
alle inwoners en bezoekers toe om de Blue-Bike deelfietsen
te gebruiken. De basisprijs van 10 euro voor een Blue-Bike
abonnement blijft behouden, maar het bedrag van 3 euro per
rit wordt volledig gedragen door de stad. Bovendien kunnen
alle Deinzenaars ook gratis gebruik maken van een Blue-Bike op alle plaatsen waar het systeem beschikbaar is.
Deze maatregel kadert in een doorgedreven fietsbeleid, met
onder andere veel aandacht voor tweewielers bij de heraanleg van het Sint-Poppoplein en de Grote Markt en een ‘fietssnelweg’ in aanleg tussen Deinze, Gent en Waregem waarvan
al een deel officieel geopend werd in oktober 2014.
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La Hulpe

genomineerd met het project

au bout des doigts”

“La Hulpe

Kapotte openbare verlichting, sluikstorten, een kapotte zitbank… Met de app BetterStreet, ontwikkeld door de jonge
Belgische start-up Better Company en al sinds eind 2013
toegepast in La Hulpe, kunnen de inwoners via een gegeolocaliseerde foto aan de gemeente signaleren welk probleem zich
waar stelt. De bevoegde diensten worden meteen op de hoogte
gesteld en hebben dus ook meteen alle nodige info om het probleem op te lossen, zonder eerst voordien te moeten passeren.
Een grote tijdswinst dus, een snellere en betere aanpak, en voor
de inwoners het gevoel echt gehoord te worden door de gemeente. Wie een probleem signaleert wordt immers ook op de
hoogte gehouden van het gevolg dat men eraan geeft én kan
alles in real time volgen op https://betterstreet.org/be/lahulpe,
waar alle gesignaleerde problemen, in behandeling of reeds
opgelost, te zien zijn.
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Daarnaast is er ook de algemenere app “La Hulpe”, waar de
app BetterStreet deel van uitmaakt. De app “La Hulpe”, ook
voor smartphone en tablet, geeft toegang tot een brede waaier
aan info en diensten: de sportkalender van de gemeente, culturele activiteiten, feesten, openingsuren van de administratieve
diensten,… De lokale handelszaken kunnen ook, indien ze dit
wensen, via deze app over een gratis webpagina beschikken.
Sportclubs en verenigingen kunnen rechtstreeks hun activiteiten en evenementen in de gemeentelijke kalender plaatsen.
Deze nieuwe app werd ontwikkeld in samenwerking met
TagTagCity – nog zo’n veelbelovende Belgische start-up – en
maakt gebruik van de MobiCities-oplossing.
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