
Visiedocument webstrategie Dienst Metro/Noord/Zuidlijn 

 

 
September 2011, boorploeg poseert in tunnel van boormachine Noortje aan de westzijde van 

het Damrak 

 

Doel 

 

Het doel van dit visiedocument is tweeledig. In de eerste plaats beschrijft het de visie, 

strategie en uitvoering van het online communicatie- en reputatiemanagement van de Dienst 

Metro. Het schetst op hoofdlijnen de stand van zaken anno 2012/13, en de bevindingen en 

ervaringen die opgedaan zijn tijdens het avontuurlijke traject dat sinds de start begin 2010 

afgelegd is. Dit om de opgedane kennis met anderen te delen, erover te discussiëren , te 

verrijken en te verdiepen. Tegelijkertijd is dit document bedoeld om knelpunten aan te geven 

die wij zijn tegengekomen bij de ontwikkeling van een integrale online strategie. Wij stellen 

op basis van onze eigen ervaringen het in heel veel (overheids-)organisaties staand  

communicatiebeleid ter discussie. Beleid gebaseerd op klassieke overtuigingen die naar onze 

mening onvoldoende antwoord geven op de veranderende samenleving,  de eisen die burgers 

stellen aan de (communicatie van) de overheid en de ontwikkeling van het web. 

 

 Maar we beginnen dit document met een uiteenzetting van de online communicatie c.q. 

webstrategie van de Noord/Zuidlijn en de bevindingen daarover.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Deel 1: De Noord/Zuidlijn-visie 

 

September 2008: de Noord/Zuidlijn zakt weg in een ongekend diepe crisis 

 

Het is bijna vijf jaar geleden, woensdag 10 september 2008, dat de verzakkingen aan de 

Vijzelgracht de bouw van de Noord/Zuidlijn in grote problemen brachten. Het flinterdunne 

maatschappelijke en politiek/bestuurlijke draagvlak voor de metrolijn was in de jaren daaraan 

voorafgaand al flink geërodeerd. De calamiteiten bij de Vijzelgracht betekenden bijna de 

nekslag voor het ambitieuze project. Amsterdam werd ernstig in verlegenheid gebracht door 

de oplaaiende discussie, het toenemende verzet tegen de aanleg  en het zich verdiepende 

wantrouwen in de projectorganisatie. De bouw van de Noord/Zuidlijn werd door het bestuur 

stilgelegd en een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman kreeg 

de opdracht om te onderzoeken hoe het nu verder moet met de geplaagde metrolijn. Veerman 

adviseert de lijn af te bouwen onder voorwaarde van een flink aantal aanpassingen van de 

organisatie, het management en de uitvoering. De Commissie Veerman heeft speciale 

aandacht voor de communicatie van de Gemeente Amsterdam. ‘Verbeter de relatie met de 

stad en de omwonenden’, luidt zijn dringende advies.  

 

‘Wie geschoren wordt, moet stil zitten’ 

 

De bouw van de Noord/Zuidlijn ligt bijna een jaar stil bij de stations Rokin en Vijzelgracht, 

van september 2008 tot augustus 2009. De overheersende gedachten over crisiscommunicatie 

waren gebaseerd op uitgangspunten als: ‘Wie geschoren wordt, moet stil zitten’, ‘je kunt beter 

niet naar buiten treden wanneer de publieke opinie zich tegen je keert’ en,  ‘andere onderdelen 

van de stad kunnen zicht beter niet inlaten met de Noord/Zuidlijn omdat ze daarmee 

besmettingsrisico lopen.’ Of, als laatste, ‘Je treedt pas weer naar buiten als je interne 

organisatie op orde is’. 

 

Een mooi illustratie van de periode van ingelaste radiostilte was een  ontmoeting met een 

filmteam dat een begeleidende film maakte bij het onderzoek van de Commissie Veerman. De 

cameraman werkte freelance bij de NOS en bezocht voor de film een aantal van de 

Noord/Zuidlijn bouwputten. Eenmaal in  de indrukwekkende bouwput van het Centraal 

Station vroeg hij waarom we ons niet verdedigden in de pers. ‘Iedereen valt over jullie heen’, 

zei hij, ‘en jullie doen er niets aan.’ ‘Niemand weet wat voor een enorm indrukwekkend 

megaproject dit is. Jullie zwijgen alleen maar’ En wij zwegen ook, met onze laarzen in het 

gedeeltelijk afgegraven zand van de verlaten bouwput. ‘In Amerika zouden ze wel weten hoe 

je dit soort dingen aanpakt’, riep de cameraman nog bij het verlaten van de bouwput.’ 

 

Herpositionering 

 

Van een Amerikaans pr-offensief was in die wintermaanden van 2008 zeker nog geen sprake. 

Na de presentatie van het eindadvies van de Commissie Veerman werken we aan een 

herpositionering van de Noord/Zuidlijn. Doel is het herwinnen van het vertrouwen van 

bewoners en ondernemers rond de bouwputten, van cruciale stakeholders en natuurlijk de 

Amsterdammer. De Noord/Zuidlijn krijgt een nieuwe identiteit waarbij de bouwer en 

tunnelboorder het gezicht worden van de organisatie. De kernthema’s van de nieuwe 

Noord/Zuidlijn worden  sensitiviteit, realisme (‘de helse klus’), vakmanschap en de 

‘betovering’ van een mega bouwproject in de stad. Daarmee namen we afscheid van het beeld 

van het project als gesloten organisatie met ‘autistische’, niet communicatieve ingenieurs die 



het evangelie van de techniek centraal stellen. Met bouwputten als geïsoleerde ‘kathedralen’ 

waar de inwoners van Amsterdam niet welkom zijn. 

 

 

 

 
 

 

Strategie 

 

De behoudende en defensieve strategie gaat overboord. Daarvoor in de plaats komt een 

offensieve aanpak gericht op het ontwikkelen van duurzame relaties met journalisten, 

belanghebbenden, politiek, geëngageerden en geïnteresseerden. De Noord/Zuidlijn opent zijn 

deuren letterlijk en figuurlijk. Door zowel trotse mijlpalen als onwelkome tegenvallers te laten 

zien. De organisatie is op ieder moment beschikbaar om vragen te beantwoorden en mengt 

zich actief in discussies over het project. En wanneer verslaggeving aantoonbaar onjuist is, 

wordt er onmiddellijk gereageerd.  

 

AT5 

 

Een voorbeeld uit die tijd is zonnecentrum Sunday waarover AT5 onterecht berichtte dat het 

bedrijf schade had opgelopen door de Noord/Zuidlijn . Door zowel vanuit de woordvoering 

contact te zoeken met AT5, als twitter en de website in te zetten om aan te geven dat het 

bericht onjuist was, paste AT5 in twee uur het artikel verschillende malen aan en kreeg het 

bericht uiteindelijk een geheel andere lading. 

Van afstandelijke bouwer naar een 
sensitieve organisatie 

Van onderzoekers naar ervaren 
vakmanschap  

Van evangelie van de techniek naar een 
helse klus, risico’s en transparantie 

Herpositionering  

Van afgesloten bouwputten naar betovering 



De evolutie van een onjuist bericht over de Noord/Zuidlijn in 5 takes. Door continu het 

gesprek aan te gaan, zowel online als offline, wijzigt de redactie van AT5 het artikel tot vijf 

maal toe. 

  

Take 1: onjuist bericht 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Take 2: onjuist bericht wordt onjuiste uitspraak door toevoeging aanhalingstekens 

 

 
 

Take 3: verzakking wordt uit titel gehaald maar verband met Noord/Zuidlijn blijft bestaan 

 

 
 

 



Take 4: Toelichting door Noord/Zuidlijn over slechte fundering als quote in titel 

 

 
 

Take 5: Quote verwijderd en fundering als oorzaak in definitieve titel 

 

 



Hierzijnwij.nu 

 

Een centrale plek in de ingrijpende communicatieve koerswijziging wordt ingenomen door 

het web en social media. Voor het boren van de tunnels onder de binnenstad dat start in maart 

2010 ontwikkelen we een nieuwe website, www.hierzijnwij.nu. De website heeft twee 

functies: het op de voet volgen van het boorpoces en het faciliteren van dialoog en 

samenwerking met de stad. 

 

Het platform www.hierzijnwij.nu heeft de volgende uitgangspunten: 

 

 cross media-aanpak waarbij zowel verschillende platformen en netwerken elkaar 

onderling aanvullen en versterken. 

 Optimaal gebruik maken van de interactiviteit van het web en daarmee de conversatie 

centraal stellen. De eigen boodschap staat in dienst van de dialoog. 

 De dialoog moet duidelijk zichtbaar zijn, zonder moderatie of censuur. Brede 

vertegenwoordiging van opinies is essentieel voor geloofwaardigheid en relevantie. 

 Samenwerken met de volgers en geïnteresseerden is essentieel voor de aanpak. De 

inhoud op het web moet zoveel mogelijk samen met volgers en geïnteresseerden tot 

stand komen. 

 Onze identiteit, uitstraling en gedrag online zijn gebaseerd op strategische 

herpositionering en kernwaarden. 

 

 

Real time uitstraling 

 

Met de nieuwe website kan het projectteam van de Noord/Zuidlijn niet meer terug. De site 

stelt de nieuw vastgestelde waarden van de organisatie tot het uiterste op de proef. Het project 

is op de voet door de stad te volgen, elke tegenvaller of verrassing is zichtbaar en kan niet 

meer worden weggehouden. Het projectteam kan zijn nieuwe identiteit op 

www.hierzijnwij.nu waar maken. De medewerkers vertellen in alle openheid het verhaal van 

de Noord/Zuidlijn, maar nog belangrijker, zij luisteren naar de mening, opmerkingen en 

suggesties van geïnteresseerden, critici en belanghebbenden. Alle informatie en meningen op 

het internet over de Noord/Zuidlijn komen samen op hierzijnwij.nu. Continu vindt discussie 

plaats en al deze meningen zijn zichtbaar op de homepage. De uitstraling van het project 

wordt daarmee als het ware real time bepaald door de wisselwerking tussen de medewerkers 

van de Noord/Zuidlijn en hun volgers op het internet. 

 

Toenemend vertrouwen 

 

Waar de website hierzijnwij.nu in 2010 startte als campagnesite voor het boren, is het 

inmiddels uitgegroeid tot een cross mediaal gemeenteplatform voor alles wat met de metro te 

maken heeft. Na drie jaar hard werken durven wij te stellen dat onze webstrategie een grote 

bijdrage heeft geleverd aan het toenemende vertrouwen in de gemeente als bekwame 

opdrachtgever, uitvoerder en eindverantwoordelijke voor de bouw van de Noord/Zuidlijn. In 

de beeldvorming is naast de verzakkingen aan de Vijzelgracht en kostenoverschrijdingen ook 

steeds meer plaats voor de betovering van het ondergronds bouwen en de heroïek van de 

mannen die daar aan het werk zijn. 

 

 

 

http://www.hierzijnwij.nu/
http://www.hierzijnwij.nu/


Reaguurders 

 

De effectiviteit van onze webinzet is dagelijks voor iedereen op www.hierzijnwij.nu te 

bekijken. Het is gelukt om in relatief korte tijd een eigen omvangrijke community op te 

bouwen. Het platform hierzijnwij.nu heeft vaste volgers, die hetzelfde gedrag vertonen als de 

bekende 'reaguurders' van de grote nationale blogs. Zij reageren op bijna alle berichten. En 

regelmatig gaan ze met elkaar in discussie. De medewerkers van de Noord/Zuidlijn 

beantwoorden alle reacties waardoor er dagelijks een uitgebreide conversatie over de 

Noord/Zuidlijn is te zien en te volgen. 

 

Webstatistieken 

 

In minder dan een jaar tijd is het webbezoek bijna vijf keer zo hoog als het jaar daarvoor. Met 

gemiddeld 50.000 bezoeken per maand is de website hierzijnwij.nu de absolute koploper van 

de Gemeente Amsterdam. In Google scoren de digitale middelen van de Noord/Zuidlijn erg 

goed waardoor de thema’s van de Noord/Zuidlijn hoog in de zoekresultaten verschijnen. Er 

zijn vele vormen van samenwerking gestart, bijvoorbeeld met het forum SkyscraperCity, dat 

verantwoordelijk is voor substantieel verkeer naar www.hierzijnwij.nu. Tenslotte zijn de 

crossmediale campagnes op hierzijnwij.nu erg succesvol. Voorbeelden hiervan zijn het 

invaren van de zinktunnel onder het Centraal Station op 31 mei 2011 en het afzinken van het 

eerste tunneldeel in het IJ op 25 september 2012. Die dag haalde hierzijnwij.nu het hoogste 

aantal pageviews op één dag sinds haar oprichting: 52.607 pageviews (15.781 bezoeken). Niet 

alleen haalden we die dagen een absoluut bezoekersrecord, ook de wisselwerking met de 

traditionele media leverde op alle fronten records aan belangstelling op. De kernwaarde die de 

media vrijwel unaniem overnamen was die van het Hollands Meesterschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hierzijnwij.nu/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/noordzuidlijn-en-online-forum-skyscrapercity-gaan-samenwerken/
http://www.hierzijnwij.nu/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/dank-aan-al-onze-volgers-van-de-zinktunnel-noordzuidlijn/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/live-blog-afzinken-noordzuidlijn-tunnelelement-in-het-ij/


Recordjaar 

 

Het jaar 2012 is het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van de website 

www.hierzijnwij.nu (opgericht in 2010) van de Noord/Zuidlijn. In drie kwartalen, inclusief 

het laatste kwartaal van 2012, werd het record uit het vorige kwartaal gebroken. In het vierde 

kwartaal boorde de website zich met 203.461 bezoeken voor het eerste door het magische 

plafond van 200.000 bezoeken heen, een stijging van 13% ten opzichte van het derde kwartaal 

(180.099 bezoeken). 

 

hierzijnwij.nu 2012 (blauw) vs. 2011 (oranje) 

 

 
 

 

Liechtenstein 

 

Zo’n 55.000 toeristen bezoeken Liechtenstein elk jaar. Hierzijnwij.nu werd 1.900.000 keer 

bezocht in 2012. Dat is 35 keer meer dan het aantal bezoeken aan Liechtenstein. 

Hierzijnwij.nu heeft meer bezoekers dan een klein land in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hierzijnwij.nu/


Drukste dag 

 

In 2012 zijn 466 artikelen op www.hierzijnwij.nu geschreven, dat is meer dan één per dag. De 

drukste dag op hierzijnwij.nu was 25 september met 52.587 pageviews. De pagina Live (een 

live videoverbinding met het IJ)  werd toen het meest bekeken. 

De top vijf van best bekeken artikelen in 2012 is: 
 

1. LIVE Blog afzinken Noord/Zuidlijn tunnelelement in het IJ – september  

2. Tweede LIVE blog invaren 2e tunnelelement Noord/Zuidlijn – oktober  

3. Derde LIVE blog invaren en afzinken 3e Noord/Zuidlijn tunnelelement – oktober  

4. Wij zijn klaar met tunnelboren! – december  

5. Update dinsdag 07.30 uur: lekkage boorspoeling in station Vijzelgracht – september  

 

 

 

Meeste reacties 

 

Het artikel met de meeste reacties in 2012 was de wedstrijd ‘Win een tand van het graafwiel 

van boor Gravin’ met 287 reacties.  

 

De top vijf van volgers met de meeste reacties is: 

 

1. Susanne, Dienst Noord/Zuidlijn -235 reacties  

2. Ger Vermij - 181 reacties  

3. Vincent Blom - 124 reacties  

4. Rob Brandon - 105 reacties  

5. rouke - 103 reacties  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hierzijnwij.nu/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/live-blog-afzinken-noordzuidlijn-tunnelelement-in-het-ij/
http://www.hierzijnwij.nu/live/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/live-blog-afzinken-noordzuidlijn-tunnelelement-in-het-ij/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/tweede-live-blog-invaren-2e-tunnelelement-noordzuidlijn/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/derde-live-blog-invaren-en-afzinken-3e-noordzuidlijn-tunnelelement/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/wij-zijn-klaar-met-tunnelboren/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/update-dinsdag-07-30-uur-lekkage-boorspoeling-in-station-vijzelgracht/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/win-een-tand-van-het-graafwiel-van-boor-gravin/
http://www.hierzijnwij.nu/nieuws/win-een-tand-van-het-graafwiel-van-boor-gravin/


Visie 

 

Aan de basis voor  onze  webcommunicatie van en over de Noord/Zuidlijn ligt  een visie die 

uitgaat van een breuk met het traditionele reputatie- en communicatiemanagement. We 

hebben reputatiemanagement als strategie voor imago en beeldvorming aangepast aan de 

natuurwetten van het internet. Niet het uitsluitend, veelvuldig, vaak monomaan uitdragen van 

de eigen boodschappen nemen we als uitgangspunt bij het vormen van het imago op het web, 

maar juist de dialoog, wisselwerking en samenwerking met de volgers. Centraal daarin staat 

het bij elkaar brengen van zoveel mogelijke opinies, zowel negatief als positief. Geen censuur, 

geen moderatie. Door te vertrouwen op het evenwicht binnen communities ontstaat een 

geloofwaardig beeld/imago, gebaseerd op de mening van de volgers. De gemeente 

is deelnemer aan deze beeldvorming, maar bepaalt hem niet. Zij anticipeert continu op opinies 

binnen communities, waardoor de betekenis van de gemeente eerder een samenwerking met 

de volgers (lees: de stad) is, dan een vooraf bepaalde kernboodschap. 

 

Kwetsbaar 

 

De Noord/Zuidlijn-case laat zien dat social media en webcommunicatie een cruciale bijdrage 

leveren aan de relatie tussen overheid en burger/stakeholders. Door de natuurwetten van het 

internet hebben de traditionele doelgroepen en kernboodschappen plaatsgemaakt voor 

communities en dialoog. Een goede, duurzame dialoog ontstaat pas wanneer er behalve 

gezonden, vooral ook geluisterd wordt. Het vraagt om een overheid die kwetsbaar durft te zijn, 

die onzekerheden en zelfs fouten durft toe te geven. Een overheid die de reflex moet afleren 

om steeds maar weer grip en controle te willen uitoefenen op de publieke beeldvorming. Het 

web straft dat onmiddellijk af, doordat de community zich zal verplaatsen, afhaken of zich 

tegen je zal keren. De conversatie over jou gaat dan elders wel door.  

  

Reputatiemanagement nieuwe stijl 

 

De centrale rol voor dialoog en samenwerking moet stevig verankerd zijn in de overall 

strategie wil de inzet van het web en sociale media succesvol zijn. Bij de Noord/Zuidlijn 

spreken we van ‘reputatiemanagement nieuwe stijl’. Daarbij is een cross media aanpak 

waarbij de fysieke en digitale communicatie zijn verbonden en elkaar versterken essentieel. 

Evenals een organisatiebrede integratie van de webinzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deel 2: Kansen en bedreigingen 

 

Zenderperspectief 

 

Zonder uitputtend onderzoek te hebben gedaan, menen we te kunnen stellen dat  de meeste  

overheidsorganisaties van hun communicatieafdelingen verlangen dat ze de juiste informatie 

op een overzichtelijke wijze aan de burger aanbieden. Dat is nogal iets anders dan de 

informatie te laten duiden en ‘kleuren’ door diezelfde burgers. Om daarmee samenwerking en 

dialoog te faciliteren. Door alleen de informatiefunctie van het internet centraal te stellen, 

wordt de communicatiefunctie (op het web) teruggebracht tot informatieverstrekking en 

traditionele voorlichting. De organisatie informeert via het web (one way), maar 

communiceert niet (two way, of interactief). Dit leidt tot een dominant zenderperspectief in de 

webstrategie van deze overheidsorganisaties. Iets wat naar onze opvatting diametraal staat 

tegenover de eerder door ons geschetste uitgangspunten voor de Noord/Zuidlijn webstrategie. 

 

Identiteit 

 

Een tweede online dilemma bij overheidsorganisaties is de identiteit van de organisatie. De 

identiteit van de meeste gemeenten is gebaseerd op algemene kernwaarden en afspraken over 

hoe ambtenaren naar buiten treden. Op het eerste gezicht geen onbegrijpelijk koers en keuze. 

Echter wanneer je de richtlijnen toepast op de online dialoog en samenwerking dan begint het 

te knellen. Ervaring (niet in de laatste plaats die van de Noord/Zuidlijn) maakt duidelijk dat je 

als ambtenaar op het web een identificatie nodig hebt die aansluit bij de dienst of het project 

waarvoor je werkt. Zo staat elk onderdeel van de gemeente voor zijn eigen specifieke thema’s 

met eigen specifieke waarden. Die uiteraard volledig passen in de algemene waarden van de 

gemeente als geheel, maar nog een slag verder zijn uitgewerkt. Bij de Noord/Zuidlijn zagen 

we dat meteen gebeuren. Zodra een medewerker zich online identificeerde deed hij dat als 

medewerker van het project Noord/Zuidlijn, onderdeel van de Gemeente Amsterdam, met de 

waarden sensitief, open en realistisch.  

 

Overheidsbeleid voorziet niet in online ‘sub-identiteiten’ en biedt dus geen mogelijkheden 

voor online profilering van een specifiek onderdeel of thema van de gemeente, of in de verst 

doorgevoerde vorm, van een medewerker. Online daarentegen zie je een steeds verdere 

verpersoonlijking van de communicatie waar niet alleen de identiteit van het betreffende 

onderdeel van de organisatie ertoe doet, maar zelfs de persoonlijke identiteit van de 

medewerker. Bij de Noord/Zuidlijn zie je dat de persoonlijke uitstraling van de medewerkers 

steeds meer de identiteit is gaan bepalen van de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectbegeleider Boukje op Facebook, persoonlijke identiteit met waarden sensitief, 

realistisch, alert 

 

 

 

 
 

 

 

 



Toezichthouder Ries op Facebook station Rokin met persoonlijke identiteit en de waarde 

betovering 

 

 
 

 
 

 



Centralisatie 

 

De specifieke, persoonlijke identiteiten in online communicatie en de interactieve aard van de 

communicatie botsen nog met een andere overheidstrend (die in nauw verband staat met het 

zenderperspectief en de algemene identiteit): de centralisatie van de webcommunicatie. Door 

de centralisatie van het web met een centrale identiteit, uitstraling en gestandaardiseerde 

informatie wordt het voor burgers steeds moeilijker om zich te verbinden met die digitale 

overheid. De standaardisatie maakt informatie onpersoonlijk en procedureel, zonder 

mogelijkheid deze informatie gezamenlijk te kleuren en te duiden. Dat maakt het moeilijk 

voor de overheid om zich in online netwerken te begeven, of ze op te bouwen. 

 

Kansen 

 

Waar de Noord/Zuidlijn lange tijd als het lelijke eendje van communicerend Nederland gezien 

werd, is daarvan nu geen sprake meer. De afgelopen jaren is de belangstelling voor de online 

inzet en visie van de Noord/Zuidlijn explosief gegroeid. Al snel na de introductie van de 

website hierzijnwij.nu kwamen uit allerlei hoeken verzoeken om kennis te delen en te leren. 

Het projectteam heeft inmiddels meer dan honderd  presentaties en workshops gegeven over 

het nieuwe online reputatiemanagement. Zowel aan private partijen, kennisorganisaties en 

universiteiten, als aan collega-gemeenten en vele onderdelen van de Gemeente Amsterdam 

zelf. 

 

In 2012 is het kennisdelen over online reputatiemanagement verder geïntensiveerd. We 

werken samen met de Universiteit van Tilburg, met beroepsorganisatie Logeion, met het 

kennisinstituut voor grote infrastructurele projecten ‘King’ en met de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, adviesorgaan van de regering). 

 

De RMO is  in het najaar van 2012 uitgekomen met een onderzoek naar de online 

communicatiestrategie van de Noord/Zuidlijn. In de studie onderzoekt de raad hoe nieuwe 

media beleids(uitvoerings)processen kunnen beïnvloeden en welke instrumenten het internet 

de burgers biedt om zich te verenigen en te mobiliseren. 

 

Als communicatieteam zijn we niet alleen vereerd dat de RMO de Noord/Zuidlijn als 

zelfstandige case behandelt in hun onderzoek naar de toepassing van het internet  in het 

publieke debat, het geeft ons ook zelfvertrouwen dat onze aanpak aansluit bij de huidige 

veranderingen in het publieke domein. Illustratieve citaten uit de publicatie zijn: 

 

Citaat 1 uit rapport RMO: 
 

“Rond de Noord/Zuidlijn ontstaat een organische gemeenschap, zoals beschreven door 

Castells in zijn boek The Internet Galaxy (2001). De voornaamste stelling van Castells is dat 

internet de wereld en de context waarin een organisatie zich beweegt, sterk verandert. En dat 

alleen fluïde, soepele organisaties in de nieuwe netwerksamenleving ‘overeind’ zullen blijven. 

Hij stelt dat een mix van decentralisatie (waaronder ook uitbesteding van niet-

kernactiviteiten), de innovatieve samenwerking tussen grote bedrijven en lean-and-mean start 

ups, linkage en ad hoc networks, de magische mix is. Als we de Noord/Zuidlijn even zien als 

‘het grote bedrijf’, dan gedraagt de nieuwe projectorganisatie zich volgens dit ideale model: 

het laat toe dat uiteenlopende ‘start ups’ (van burgers, ondernemers, buurtbewoners) toegang 

krijgen tot de Noord/Zuidlijn, organiseert snelle en toegankelijke vormen van interactie, sluit 

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/Publicaties/Onderzoeken/De_ingenieur_en_de_buurman_december_2012


aan bij ad-hoc netwerken (zoals de Stichting Gijzelgracht) en zorgt voor ‘linkage’ via de 

nieuwe omgevingsmanagers, die dicht op de huid van de uitvoering zitten.” 
 

Citaat 2 uit rapport RMO: 
 

“De aanpak van de Noord/Zuidlijn komt overeen met de analyse van Liu en Horsley (2007), 

maar wordt nog niet vaak toegepast. Liu en Horsley vestigen de aandacht op het belang van 

verschillende ‘micro-environments’ waarin overheidscommunicatie tot uiting kan komen. 

Communicatie van een project als de Noord/Zuidlijn moet volgens Liu en Horsley optimaal 

zijn afgestemd op de specifieke context. Liu en Horsley wijzen er verder op dat in elk van zijn 

micro-environments steeds de keus bestaat gebruik te maken van mediated en direct 

communication.”  

 

“Onder mediated communication verstaat Liu et al dat er via (andere) media en/of 

stakeholders met de uiteindelijke target publics wordt gecommuniceerd. Dat is exact de 

manier waarop de ‘nieuwe’ Noord/Zuidlijn organisatie gaat communiceren: via uitvoerende 

professionals en via hoogbetrokken buitenstaanders in diverse social media netwerken. Liu en 

Horsley wijzen er daarbij op dat mediated communication vaak de voorkleur verdient: in de 

meeste casussen geldt er namelijk een aantal constraints voor de overheid die directe 

communicatie met het publiek –in ieder geval- met ambiguïteit kleurt. Deze constraints spelen 

vooral op bij hoog-gevoelige onderwerpen: “government communication is frequently labeled 

as spin or propaganda.”  Door gebruik te maken van mediated communication in micro-

environments kan aan een aantal van de voornoemde constraints voorbij worden gegaan. Het 

is de manier, waarop de Noord/Zuidlijn haar nieuwe vormen van communicatie inricht. Deze 

gang van zaken is echter verre van vanzelfsprekend. Bij andere overheden wordt er sterk 

geworsteld met interactie op internet. Ook bij de gemeente Amsterdam is de 

communicatiestrategie van de Noord/Zuidlijn nog verre van toegepast”. 

 

Ruimte voor experiment 

 

Met dit visiedocument leggen we onze kennis en inzichten met online communicatie bij de 

Noord/Zuidlijn vast. Hiermee willen we vakgenoten inspireren en uitdagen om de relatie 

tussen overheid en burger met een onderscheidende online strategie te vernieuwen en te 

verbeteren. Om los te komen van alleen de informatiegedachte, die vaak bij de overheid 

overheerst. Om ruimte in het beleid te creëren voor experiment en aan te sluiten bij de 

tijdsgeest. Om ingesleten klassieke communicatieovertuigingen en de drang om te controleren  

af en toe even los te laten. 

 

De projectorganisatie Noord/Zuidlijn is inmiddels opgegaan in Dienst Metro. Gesterkt door 

onze ervaringen willen we in 2013 doorbouwen aan een platform voor alles wat met de metro 

van Amsterdam te maken heeft. Een platform voor vrienden, volgers, stakeholders, critici, 

pessimisten en fans. Voor een overheid die nauwgezet en volledig in de openheid werkt aan 

zijn reputatie. Die de relatie met zijn inwoners continu onderhoudt en meebeweegt met de 

verhouding tussen burger en overheid. Een overheid die het verenigen en mobiliseren van 

burgers niet als bedreiging ziet, maar als kans. 

 

Amsterdam, 11 juni 2013 

 

Freddy Elink Schuurman, webmanager Dienst Metro 

Alex Sheerazi, manager Communicatie Dienst Metro 


