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Voorwoord	  
	  
“De	  omwenteling	  in	  Egypte,	  in	  het	  voorjaar	  van	  2011,	  werd	  wel	  een	  Facebook-‐revolutie	  
genoemd.	  In	  Nederland	  lijken	  we	  minder	  geneigd	  de	  straat	  op	  te	  gaan,	  maar	  zijn	  online	  
petities	  zoals	  Avaaz	  populair.	  Is	  er	  sprake	  van	  een	  nieuw	  soort,	  digitaal	  vredesactivisme?	  
Een	  avond	  met	  voorbeelden,	  kanttekeningen	  en	  discussie.	  Met	  Evert	  Jan	  Grit	  van	  de	  IKV	  
Pax	  Christi	  campagne	  “Adopt	  a	  Revolution”,	  Eren	  Polat	  van	  Solidariteitsplatform	  Twente	  
-‐	  Taksim,	  Margarita	  Jeliazkova,	  politicologe,	  docent	  aan	  de	  UT	  en	  betrokken	  bij	  protesten	  
in	  Bulgarije,	  en	  Sjoerd	  de	  Vries,	  lector	  sociale	  media	  en	  reputatiemanagement	  aan	  de	  
NHL	  Hogeschool.”	  	  
	  
Zo	  stond	  de	  aankondiging	  van	  het	  mini-‐symposium	  2.0	  op	  de	  facebook-‐pagina.	  Net	  als	  
vorig	  jaar	  bogen	  Jan	  Schaake	  en	  ik	  ons	  over	  een	  inhoudelijke	  bijdrage	  vanuit	  de	  UT	  voor	  
het	  thema	  van	  de	  vredesweek	  dat	  dit	  jaar	  in	  het	  teken	  stond	  van	  sociale	  media.	  De	  avond	  
met	  bovengenoemde	  sprekers	  werd	  er	  een	  om	  niet	  snel	  te	  vergeten.	  Zelf	  ben	  ik	  weer	  
anders	  tegen	  de	  wereld	  aan	  gaan	  kijken,	  en	  ik	  denk	  dat	  deze	  ervaring	  ook	  bij	  de	  
bezoekers	  hetzelfde	  effect	  heeft	  gehad.	  	  
	  
Hieronder	  geef	  ik	  enkele	  van	  mijn	  persoonlijke	  ervaringen	  weer.	  Evert	  Jan	  Grit	  begon	  
zijn	  speech	  met	  een	  belangwekkende	  film	  waarbij	  een	  corrumperende	  ambtenaar,	  
‘verkeersbonnen’	  uitschrijvend,	  werd	  ontmaskerd	  door	  een	  verborgen	  camera.	  De	  film	  
kwam	  op	  internet	  en	  in	  Marokko	  leidde	  deze	  tot	  heftige	  verontwaardiging.	  Conclusie:	  
met	  sociale	  media	  kun	  je	  ontmaskeren	  en	  misstanden	  aan	  de	  kaak	  stellen.	  En,	  in	  het	  
geval	  van	  dergelijke	  alledaagse	  corruptie,	  komen	  tot	  maatschappelijk	  ingrijpen.	  	  
	  
Deze	  interventie	  heet	  de	  ‘sniper-‐techniek’.	  Ook	  liet	  Evert	  Jan	  zien	  dat	  in	  de	  beginfase	  van	  
de	  sociale	  omwentelingen	  in	  Syrië	  sociale	  media	  een	  belangrijke	  extra	  aanjaagfunctie	  
vervulden,	  de	  geest	  uit	  de	  fles	  kunnen	  laten	  komen.	  Maar	  tegenstellingen	  kunnen	  er	  ook	  
groter	  door	  worden	  en	  iedere	  revolutie	  heeft	  zo	  zijn	  eigen,	  zeer	  complexe,	  dynamiek.	  Al	  
snel	  werd	  duidelijk:	  voor	  een	  vreedzame	  facebook-‐revolutie	  bestaat	  (nog)	  geen	  
blauwdruk,	  zoals	  in	  Syrië	  pijnlijk	  duidelijk	  is	  geworden.	  	  
	  
Maar	  ook	  als	  het	  conflict	  heftig	  is	  blijken	  sociale	  media	  een	  ongedachte,	  veerkrachtige	  
functie	  te	  kunnen	  blijven	  vervullen.	  Camera’s	  kunnen	  oorlogsmisdaden	  genadeloos	  
vastleggen,	  en	  razendsnel	  wereldwijd	  verspreiden.	  Grit	  liet	  zien	  dat	  burgers	  in	  de	  meest	  
benarde	  omstandigheden	  creatief	  blijven	  met	  het	  uiten	  van	  hun	  protest,	  door	  de	  actuele	  
situatie	  voortdurend	  in	  een	  nieuw	  daglicht	  te	  stellen.	  Ook	  blijven	  activisten	  voor	  vrede	  
door	  sociale	  media	  met	  elkaar	  in	  contact.	  Ze	  blijven	  over	  het	  conflict	  heen	  uitkijken	  naar	  
vrede	  en	  denken	  na	  over	  hoe	  het	  dàn	  verder	  moet.	  	  
	  
Eren	  Polat	  liet	  zien	  hoe	  in	  Turkije	  een	  aanvankelijk	  abstract	  en	  ogenschijnlijk	  beperkt	  
geschil,	  mede	  door	  de	  inzet	  van	  sociale	  media,	  uit	  kon	  groeien	  tot	  een	  volksbeweging	  die	  
lange	  tijd	  vreedzaam	  verliep.	  Anders	  dan	  wij	  hier	  in	  Europa	  denken	  verlopen	  ook	  hier	  de	  
acties	  lang	  niet	  zonder	  geweld:	  er	  is	  weldegelijk	  excessieve	  inzet	  van	  politie,	  de	  censuur	  
op	  radio	  en	  TV-‐stations	  is	  nietsontziend,	  en	  …	  er	  vallen	  dodelijke	  slachtoffers.	  Eren	  
kende	  één	  van	  deze	  slachtoffers	  en	  hij	  heeft	  veel	  actieve	  familieleden	  in	  Enschede.	  
Daarmee	  kwamen	  de	  gebeurtenissen	  in	  Turkije	  veel	  dichterbij	  dan	  alle	  TV-‐journaal	  
uitzendingen	  en	  facebook-‐filmpjes	  bij	  elkaar.	  Een	  heel	  wonderlijk	  gegeven	  eigenlijk.	  
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Eren	  blijft	  vanuit	  Nederland	  actief	  de	  ontwikkelingen	  in	  Turkije	  volgen	  op	  onder	  andere	  
de	  facebook-‐pagina	  van	  het	  Solidariteitsplatform	  Twente	  –	  Taksim	  dat	  in	  de	  
beginperiode	  ook	  actief	  actievoerde	  in	  Enschede,	  in	  het	  “echt”	  ,	  buiten	  op	  de	  markt.	  Eren	  
gaf	  aan	  dat	  het	  veel	  tijd	  kost	  om	  de	  sociale	  media	  te	  blijven	  vullen	  en	  de	  aandacht	  vast	  te	  
houden,	  ook	  van	  de	  mensen	  die	  zo	  nauw	  bij	  het	  conflictgebied	  zijn	  betrokken.	  Zijn	  hoop	  
is	  op	  de	  kracht	  van	  Twitter	  en	  Facebook	  (op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  protesten	  werd	  drie	  
miljoen	  keer	  getweet	  met/via	  de	  belangrijkste	  hashtags),	  want	  daarop	  immers	  hebben	  
de	  machthebbers	  veel	  minder	  grip.	  Censuur	  is	  er	  wel,	  maar	  veel	  lastiger.	  Toch	  blijven	  
volgens	  hem	  ook	  de	  traditionele	  media	  belangrijk,	  zoals	  CapulTV.	  	  In	  Enschede	  is	  men	  
onlangs	  een	  financiële	  actie	  ter	  ondersteuning	  van	  dat	  tv-‐station	  begonnen.	  
	  
Margarita	  Jeliazkova	  liet	  zien	  hoe	  de	  sociale	  protesten	  in	  Bulgarije,	  op	  dat	  moment,	  al	  
104	  dagen	  vreedzaam	  verliepen.	  Volgens	  haar	  dragen	  sociale	  media	  ertoe	  bij	  latent	  
gevoelens	  van	  onvrede	  om	  te	  buigen	  tot	  concrete	  actie.	  De	  autochtone	  Bulgaren	  
ondervinden	  daarbij	  veel	  steun	  van	  geëmigreerde	  medeburgers	  die	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  
over	  de	  hele	  globe	  zijn	  uitgezworven	  maar	  nog	  wel	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  ontwikkelingen	  
in	  hun	  geboorteland.	  Margarita	  ziet	  deze	  verschuiving	  in	  betrokkenheid	  als	  een	  zeer	  
positieve	  ontwikkeling.	  Het	  geeft	  de	  Bulgaren	  een	  nieuwe	  stem	  en	  een	  nieuw	  instrument	  
hun	  betrokkenheid	  vorm	  te	  geven.	  Hoewel	  sociale	  media	  polarisatie	  in	  de	  hand	  werken	  
hoeft	  dat	  volgens	  haar	  niet	  per	  se	  fout	  te	  zijn:	  het	  betrekken	  van	  standpunten	  leidt	  ook	  
tot	  duidelijkheid,	  en	  tot	  doorbreken	  van	  starre	  machtsverhoudingen.	  	  
	  
Spreker	  Sjoerd	  de	  Vries	  zorgde	  voor	  een	  wetenschappelijke	  beschouwing.	  Hij	  wees	  op	  
de	  grote	  rol	  die	  indringende	  beelden	  kunnen	  hebben	  om	  tot	  actie	  kunnen	  aansporen.	  Dit	  
effect	  wordt	  versterkt	  omdat	  in	  plaats	  van	  anonieme	  redacteuren,	  mensen	  van	  vlees	  en	  
bloed	  hun	  beelden	  delen	  en	  hun	  meningen	  en	  gevoelens	  verspreiden.	  Wel	  wees	  hij	  op	  de	  
onvoorspelbare	  krachten	  achter	  de	  sociale	  media.	  Big	  data	  worden	  gedeeld,	  
geanalyseerd	  en	  als	  manipulatieve	  tool	  (of	  als	  marketing	  instrument)	  ingezet.	  Veel	  van	  
wat	  wij	  nog	  voor	  privacy	  houden	  is	  al	  lang	  en	  breed	  bekend,	  ook	  (en	  vooral)	  bij	  degenen	  
waar	  we	  dat	  liever	  niet	  willen.	  Het	  is	  volgens	  hem	  de	  vraag	  of	  de	  geest	  nu	  juist	  in	  of	  uit	  
de	  fles	  moet.	  	  
	  
	  
Egbert	  van	  Hattem	  
Enschede,	  17	  oktober	  2013	  
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Rap	  ‘	  We	  komen	  eraan’	  	  
Produced	  by	  The	  Hookup	  

Video	  by	  Pharao	  
Lyrics:	  	  
	  

	  We	  zaten	  lang	  vast	  in	  een	  sluimerstand	  
terwijl	  we	  sliepen	  liep	  het	  uit	  de	  hand	  

Er	  was	  controle	  angst	  ruzie	  
leek	  allemaal	  echt	  -‐-‐	  was	  maar	  een	  illusie	  

En	  toen	  we	  een	  voor	  een	  merkten	  
dat	  we	  zelf	  aan	  die	  droom	  meewerkten	  

werden	  de	  ogen	  geopend,	  niks	  was	  nog	  koosjer	  
Weer	  een	  protest.	  Meer	  disclosure	  

En	  het	  is	  nog	  maar	  het	  topje	  van	  de	  ijsberg	  
Verandering	  van	  tijdperk	  

We	  willen	  vrij	  zijn!	  Dat	  is	  de	  slogan	  
Vraag	  het	  aan	  Assange	  of	  aan	  Edward	  Snowden	  
Vraag	  het	  aan	  de	  mensen	  op	  het	  Taksimplein	  

Er	  zullen	  steeds	  meer	  acties	  zijn	  
Iedereen!	  Van	  de	  bankmedewerker	  tot	  de	  bakker	  

We	  worden	  wakker	  
We	  zijn	  een	  

	  
Een	  wereld	  zonder	  zorgen	  

Samen	  voor	  een	  beter	  bestaan	  
We	  komen	  eraan	  

	  
We	  zijn	  met	  een	  team	  
Ze	  gaan	  het	  steeds	  zien	  

Berichten	  komen	  nu	  ook	  door	  via	  de	  mainstream	  
Dit	  hadden	  ze	  toch	  niet	  verwacht	  
De	  Tula	  spirit,	  de	  collectieve	  kracht	  
Een	  nieuwe	  dag.	  Ogen	  waren	  dicht	  

Maar	  nu	  komen	  ook	  geheimen	  van	  de	  staat	  aan	  het	  licht	  
Wij	  zijn	  de	  reden	  dat	  het	  allemaal	  stopt	  

De	  leugens,	  corruptie	  we	  gaan	  de	  straat	  op	  
Het	  is	  niet	  de	  bank	  regering	  of	  kerk	  
maar	  wij	  zijn	  de	  leiders	  van	  onszelf	  

En	  als	  het	  hart	  spreekt	  zie	  je	  hoe	  het	  duister	  afbreekt	  
en	  alles	  wordt	  gezuiverd,	  verschoond	  en	  ge-‐upgrade	  

ik	  lach	  breed	  naar	  de	  vloedgolf	  
we	  zijn	  met	  goed	  volk	  

Net	  nog	  op	  tijd	  raak	  alle	  beperkingen	  kwijt	  
maak	  een	  nieuwe	  werkelijkheid	  

we	  zijn	  een	  
	  

Een	  wereld	  zonder	  zorgen	  
Samen	  voor	  een	  beter	  bestaan	  

We	  komen	  eraan	  
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Inhoudelijk	  verslag	  
	  

Wereldwijde	  communicatie	  
	  

Het	  probleem	  om	  te	  weten	  wat	  er	  precies	  leeft	  bij	  de	  groepen	  waarmee	  je	  samen	  denkt	  
te	  werken	  was	  toevallig	  ook	  het	  vertrekpunt	  van	  de	  inleiding	  van	  Evert	  Jan	  Grit	  (IKV	  Pax	  
Christi)	  diezelfde	  woensdagavond	  bij	  het	  mini-‐symposium	  “Vredesactivisme	  2.0”.	  Een	  
aantal	  jaren	  geleden	  was	  hij	  binnen	  de	  NGO-‐wereld	  werkzaam	  in	  de	  Palestijnse	  gebieden	  
en	  wel	  met	  seculiere,	  westers	  georiënteerde	  lokale	  organisaties.	  Uit	  deze	  NGO’s	  werden	  
verkiezingswaarnemers	  gerekruteerd	  en	  al	  deze	  collega’s	  waren	  volledig	  verrast	  en	  
verkeerden	  in	  shock	  toen	  uit	  de	  uitslag	  bleek	  dat	  Hamas	  de	  verkiezingen	  in	  Gaza	  had	  
gewonnen.	  Daar	  hadden	  ze	  niet	  op	  gerekend.	  Volgens	  Grit	  kwam	  dit	  omdat	  zij	  geen	  oog	  
gehad	  hadden	  voor	  wat	  zich	  echt	  afspeelde	  in	  de	  Palestijnse	  gebieden.	  Op	  die	  sociale	  
media	  vindt	  de	  onderlinge	  communicatie	  plaats	  over	  datgene	  dat	  de	  reguliere	  media	  
niet	  willen	  of	  niet	  mogen	  brengen.	  Grit	  maakt	  zich	  er	  sindsdien	  sterk	  voor	  dat	  NGO’s	  zich	  
meer	  aan	  die	  sociale	  media	  gelegen	  laten	  liggen	  en	  daarin	  ook	  de	  kracht	  erkennen	  van	  
ondergrondse	  sociale	  bewegingen	  in	  veelal	  autoritair	  geregeerde	  staten	  waar	  corruptie,	  
ook	  in	  de	  media,	  welig	  tiert.	  
Hij	  haalde	  eerst	  een	  voorbeeld	  aan	  van	  een	  groep	  die	  in	  Marokko	  filmpjes	  op	  internet	  
plaats	  waarop	  te	  zien	  is	  hoe	  Marokkaanse	  politieagenten	  zich	  laten	  omkopen.	  Deze	  
filmpjes	  zijn	  waanzinnig	  populair	  en	  hebben	  de	  regering	  gedwongen	  tot	  het	  nemen	  van	  
maatregelen.	  Sociale	  media	  zijn	  dus	  een	  effectief	  actiemiddel	  om	  misstanden	  te	  
onthullen.	  Dat	  gebeurt	  ook	  in	  Syrië,	  waar	  je	  overigens	  zit	  dat	  de	  Syrische	  regering	  van	  
hetzelfde	  actiemiddel	  gebruikt	  maakt	  door	  filmpjes	  over	  optredens	  van	  opstandelingen	  
op	  internet	  te	  plaatsen.	  En	  dat	  terwijl	  de	  Syrische	  regering	  de	  reguliere	  media	  
controleert;	  het	  geeft	  alleen	  maar	  aan	  hoe	  effectief	  het	  middel	  is	  en	  IKV	  Pax	  Christi	  
ondersteunt	  met	  de	  campagne	  “Adopt	  a	  Revolution”	  Syrische	  burgeractivisten	  die	  
tegenwoordig	  niet	  alleen	  de	  gruwelijkheden	  van	  het	  Syrische	  leger	  maar	  ook	  dat	  van	  de	  
oppositiegroepen	  in	  beeld	  brengen.	  Ze	  liggen	  daardoor	  van	  twee	  kanten	  onder	  vuur	  en	  
dat	  maakt	  hun	  werk	  bijzonder	  lastig.	  De	  campagne	  van	  IKV	  Pax	  Christi	  bestaat	  niet	  
alleen	  uit	  het	  geven	  van	  geld,	  maar	  nog	  belangrijker	  uit	  het	  leggen	  en	  onderhouden	  van	  
contacten	  met	  deze	  burgeractivisten	  om	  aan	  de	  buitenwereld	  zichtbaar	  te	  maken	  wat	  zij	  
in	  beeld	  brengen,	  relaties	  te	  leggen	  met	  groepen	  die	  voor	  de	  Syrische	  burgerbevolking	  
opkomen	  en	  deze	  mensen	  door	  die	  contacten	  een	  zekere	  mate	  van	  bescherming	  te	  
bieden.	  Grit	  sluit	  zijn	  presentatie	  af	  met	  twee	  in	  Syrië	  gemaakte	  filmpjes	  van	  
burgeractivisten	  die	  hoop	  kunnen	  bieden.	  In	  één	  van	  die	  filmpjes	  wordt	  teruggeblikt	  op	  
een	  massademonstratie	  in	  Hama,	  ruim	  twee	  jaar	  geleden.	  
Dat	  beeld	  vormt	  de	  brug	  naar	  het	  verhaal	  van	  Eren	  Polat	  van	  het	  Twente-‐Taksim	  
Solidariteitsplatform	  dat	  eind	  mei	  /	  begin	  juni	  in	  Enschede	  werd	  opgericht	  om	  vanuit	  de	  
hier	  woonachtige	  uit	  Turkije	  afkomstige	  bevolkingsgroep	  solidariteit	  te	  betuigen	  met	  de	  
demonstranten	  op	  het	  Taksim-‐plein	  en	  in	  tientallen	  andere	  steden	  in	  Turkije.	  Polat	  
benadrukt	  dat	  er	  al	  langer	  onvrede	  was	  over	  de	  autoritaire	  politiek	  van	  de	  regering	  
Erdogan	  die	  binnen	  Turkije	  steeds	  islamistischer	  wordt	  (met	  verbodsbepalingen	  over	  
lippenstift,	  zoenen	  in	  het	  openbaar	  e.d.)	  en	  richting	  buitenland	  (met	  name	  ten	  aanzien	  
van	  Syrië)	  steeds	  agressiever.	  Het	  politie-‐optreden	  tegen	  een	  ogenschijnlijk	  
onbeduidende	  actie	  voor	  het	  behoud	  van	  een	  paar	  bomen	  in	  het	  Gezi-‐park	  in	  Istanbul	  
vormde	  de	  spreekwoordelijke	  druppel	  die	  de	  emmer	  deed	  overlopen	  en	  leidde	  tot	  een	  
storm	  van	  protesten	  die	  het	  hele	  land	  overspoelden.	  De	  reguliere	  Turkse	  media,	  die	  
zwaar	  gecensureerd	  worden	  door	  de	  Turkse	  overheid	  (Turkije	  is	  het	  land	  met	  de	  meeste	  
journalisten	  in	  de	  gevangenis	  ter	  wereld),	  negeerden	  deze	  acties	  en	  dus	  vormden	  de	  
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sociale	  media	  het	  belangrijkste	  communicatiekanaal.	  Polat	  heeft	  terug	  gevonden	  dat	  op	  
1	  juni	  2013,	  de	  dag	  van	  de	  hevigste	  protesten	  in	  Turkije,	  3	  miljoen	  tweets	  werden	  
verstuurd	  over	  deze	  protesten.	  Ter	  vergelijking:	  tijdens	  de	  gehele	  opstand	  in	  Egypte	  in	  
het	  voorjaar	  van	  2011	  waar	  sociale	  media	  ook	  zo’n	  belangrijke	  rol	  bij	  speelden,	  werden	  
in	  totaal	  “slechts”	  900.000	  tweets	  verstuurd.	  De	  protesten	  gaan	  nog	  steeds	  door	  en	  
activisten	  putten	  zich	  uit	  in	  creativiteit.	  Zo	  werd	  onlangs	  een	  campagne	  gestart	  om	  
trappen	  in	  de	  kleuren	  van	  de	  regenboog	  te	  schilderen.	  Dat	  gebeurt	  nu	  overal	  in	  Turkije	  
en	  van	  al	  die	  geschilderde	  trappen	  worden	  foto’s	  gemaakt	  en	  via	  de	  sociale	  media	  
verspreid.	  
Vanuit	  Syrië	  en	  Turkije	  trekt	  Margarita	  Jeliazkova	  de	  lijn	  van	  de	  volksprotesten	  door	  
naar	  Bulgarije	  waardoor	  deze	  binnen	  de	  Europese	  Unie	  komen	  te	  liggen.	  Aan	  de	  massale	  
protesten	  in	  dit	  land,	  die	  op	  25	  september	  104	  dagen	  gaande	  waren,	  wordt	  in	  de	  
Europese	  cq.	  Nederlandse	  pers	  echter	  nauwelijks	  aandacht	  besteed.	  Kennelijk	  komt	  het	  
te	  dicht	  bij;	  de	  door	  die	  protesten	  bekritiseerde	  premier	  is	  voorzitter	  van	  de	  PES,	  de	  
Partij	  van	  Europese	  Socialisten	  waar	  bijvoorbeeld	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  bij	  aan	  is	  
gesloten.	  Dat	  zou	  een	  tweede	  reden	  kunnen	  zijn	  om	  deze	  protesten	  maar	  te	  negeren.	  
Ook	  neemt	  Jeliazkova	  waar	  dat	  veel	  Nederlanders	  en	  Europeanen	  die	  Bulgaren	  liever	  
kwijt	  dan	  rijk	  zijn.	  Maar	  als	  je	  wil	  dat	  Bulgaren	  niet	  massaal	  naar	  West-‐Europa	  trekken	  
(van	  de	  9	  miljoen	  Bulgaren	  leven	  er	  2	  miljoen	  buiten	  Bulgarije)	  dan	  zul	  je	  er	  misschien	  
vanuit	  Europa	  op	  aan	  moeten	  dringen	  dat	  de	  Bulgaarse	  regering	  tegemoet	  komt	  aan	  de	  
eisen	  van	  de	  opstandige	  bevolking	  die	  de	  regerende	  maffia	  zat	  is.	  Jeliazkova	  wijst	  op	  nog	  
een	  ander	  Europees	  belang	  dat	  veronachtzaamd	  wordt:	  via	  gas-‐	  en	  oliepijpleidingen	  is	  
Rusland	  thans	  bezig	  om	  in	  zuidoost-‐Europa	  weer	  vaste	  voet	  aan	  de	  grond	  te	  krijgen.	  Er	  
speelt	  met	  andere	  woorden	  ook	  een	  geopolitiek	  belang.	  Tijdens	  een	  skype-‐gesprek	  met	  
een	  door	  velen	  gevolgd	  Bulgaars	  blogster,	  Magdalena	  Guenova,	  antwoordt	  deze	  op	  de	  
vraag	  wat	  we	  vanuit	  Nederland	  zouden	  kunnen	  doen	  om	  de	  protesterende	  burgers	  in	  
Bulgarije	  te	  helpen:	  “Breng	  het	  onder	  de	  aandacht	  voor	  de	  kandidaten	  voor	  de	  Europese	  
parlementsverkiezingen	  in	  mei	  2014”.	  
Zelf	  is	  Jeliazkova,	  met	  honderdduizenden	  andere	  Bulgaren,	  kort	  na	  het	  einde	  van	  de	  
Koude	  Oorlog	  naar	  het	  Westen	  getrokken	  waar	  zij	  haar	  werk	  als	  politicologe,	  thans	  aan	  
de	  Universiteit	  Twente,	  heeft	  voortgezet.	  Via	  een	  eenvoudig	  schema	  zet	  ze	  uiteen	  dat	  als	  
je	  vanuit	  de	  loyaliteit	  met	  je	  land	  je	  stem	  daar	  niet	  langer	  kunt	  laten	  horen,	  vertrek	  de	  
enige	  mogelijkheid	  is	  om	  trouw	  te	  blijven	  aan	  je	  idealen.	  Via	  de	  sociale	  media	  blijkt	  het	  
echter	  mogelijk	  om	  zelfs	  nadat	  je	  bent	  vertrokken	  toch	  loyaal	  te	  blijven	  met	  de	  mensen	  
in	  je	  land	  die	  dezelfde	  idealen	  koesteren	  en	  alsnog	  je	  stem	  te	  laten	  horen.	  Ze	  laat	  een	  
groot	  aantal	  beelden	  zien	  van	  kleine,	  soms	  zelfs	  één-‐persoonsacties,	  van	  geëmigreerde	  
Bulgaren	  wereldwijd	  die	  hun	  solidariteit	  laten	  zijn.	  Daarbij	  wordt	  steeds	  de	  Bulgaarse	  
vlag	  getoond,	  maar	  ook	  wordt	  een	  achtergrond	  gekozen	  dat	  symbool	  staat	  voor	  het	  land	  
waar	  ze	  zich	  nu	  bevinden.	  Via	  de	  sociale	  media	  kun	  je	  invulling	  geven	  aan	  je	  
verbondenheid	  met	  het	  land	  van	  herkomst,	  maar	  dat	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  je	  geen	  band	  
zou	  hebben	  met	  het	  land	  waar	  je	  nu	  woont	  en	  leeft,	  aldus	  Jeliazkova.	  
Als	  onderzoeker	  naar	  het	  gebruik	  en	  de	  effecten	  van	  sociale	  media	  zet	  Sjoerd	  de	  Vries	  
toch	  ook	  een	  paar	  kritische	  kanttekeningen	  bij	  de	  hoera-‐verhalen	  die	  we	  tot	  dusverre	  
hebben	  gehoord.	  Bij	  de	  zogenaamde	  facebook-‐rellen	  bij	  Haren	  bleek	  het	  mobiliserend	  
effect	  van	  de	  reguliere	  media	  zoals	  Trouw	  en	  De	  Wereld	  Draait	  Door	  veel	  groter	  dan	  dat	  
van	  de	  facebook-‐berichten.	  Ook	  moet	  je	  niet	  uit	  het	  oog	  verliezen	  dat	  alles	  wat	  je	  via	  de	  
sociale	  media	  doet	  ergens	  wordt	  opgeslagen	  en	  voor	  commerciële	  (maar	  waarom	  dus	  
ook	  niet	  voor	  politieke)	  doeleinden	  te	  koop	  is.	  Toekomstige	  regeringen	  kunnen	  dus	  
achterhalen	  wat	  jij	  op	  een	  bepaalde	  datum	  hebt	  gedaan	  of	  hebt	  gecommuniceerd;	  aan	  
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welke	  kant	  je	  stond	  bij	  een	  bepaald	  politiek	  conflict	  etc.	  Daar	  hoef	  je	  je	  niet	  bang	  door	  te	  
laten	  maken,	  maar	  je	  moeten	  er	  ook	  niet	  naïef	  in	  zijn.	  
In	  de	  discussie	  vraagt	  één	  van	  de	  aanwezige	  studenten	  wat	  die	  burgeractivisme	  eigenlijk	  
met	  “vredesactivisme”.	  Hij	  ziet	  als	  resultaat	  van	  deze	  volksopstanden	  eigenlijk	  alleen	  
maar	  geweld.	  Vooral	  in	  Syrië.	  Evert	  Jan	  Grit	  geeft	  aan	  dat	  de	  volksopstand	  in	  Syrië	  
mislukt	  is.	  De	  opstandelingen	  zijn	  er	  niet	  in	  geslaagd	  om	  de	  protesten	  geweldloos	  te	  
houden	  en	  om	  groepen	  uit	  de	  andere	  religieuze	  en	  etnische	  minderheden	  bij	  de	  
opstanden	  te	  betrekken.	  Het	  omslagpunt	  van	  een	  geweldloze	  naar	  een	  gewelddadige	  
opstand	  is	  volgens	  hem	  het	  moment	  waarop	  soldaten	  en	  complete	  eenheden	  van	  het	  
regeringsleger	  overlopen	  naar	  de	  oppositie	  en	  het	  Vrije	  Syrische	  Leger	  oprichten	  om	  aan	  
de	  kant	  van	  de	  opstandelingen	  te	  vechten.	  Een	  strijd	  die	  vervolgens	  ook	  buitenlandse	  
strijders	  aantrok.	  Dictators	  kunnen	  heel	  goed	  overweg	  met	  gewelddadige	  groepen,	  maar	  
niet	  met	  geweldloze	  groepen,	  zo	  heeft	  de	  geschiedenis	  wel	  geleerd.	  De	  burgeractivisten	  
in	  Syrië	  demonstreren	  dan	  ook	  meer	  tegen	  de	  regering	  of	  tegen	  de	  oppositie,	  maar	  
proberen	  dingen	  op	  te	  zetten	  als	  krantjes	  of	  burgergroepen	  die	  iets	  tot	  stand	  zouden	  
kunnen	  brengen	  in	  een	  nieuw	  Syrië.	  Naar	  aanleiding	  van	  dit	  verhaal	  benadrukken	  Eren	  
Polat	  en	  Margarita	  Jeliazkova	  dat	  de	  “leiders”	  van	  de	  opstanden	  in	  Turkije	  en	  Bulgarije	  
juist	  ook	  op	  basis	  van	  de	  ervaringen	  in	  Syrië	  alles	  in	  het	  werk	  stellen	  om	  de	  opstanden	  in	  
hun	  landen	  geweldloos	  te	  houden.	  Dat	  moet	  dan	  tegen	  alle	  frustraties	  in	  want	  tot	  
dusverre	  hebben	  de	  Turkse	  en	  Bulgaarse	  regering	  nog	  geen	  duimbreed	  toegegeven	  en	  
wordt	  de	  roep	  om	  het	  parlement	  maar	  te	  gaan	  bestormen	  steeds	  krachtiger,	  maar	  men	  
weet	  dat	  dat	  het	  begin	  van	  het	  eind	  zal	  zijn.	  Sjoerd	  de	  Vries	  krijgt	  het	  slotwoord	  en	  
antwoordt	  dat	  we,	  misschien	  wel	  omdat	  alles	  via	  de	  sociale	  media	  nu	  heel	  erg	  snel	  gaat,	  
geneigd	  zijn	  te	  denken	  dat	  we	  ook	  onze	  doelen	  heel	  snel	  kunnen	  verwezenlijken.	  Dat	  zal	  
niet	  zo	  zijn.	  Als	  we	  naar	  de	  impact	  van	  sociale	  media	  op	  “de	  vrede”	  willen	  kijken,	  dan	  
kunnen	  we	  het	  geheel	  misschien	  pas	  over	  vijftien	  jaar	  goed	  overzien	  en	  mogelijk	  komen	  
we	  dan	  tot	  de	  slotsom	  dat	  die	  sociale	  media	  in	  belangrijke	  mate	  hebben	  bijgedragen	  aan	  
de	  wereldvrede.	  En	  dat	  zou	  kunnen	  op	  grond	  van	  twee	  effecten	  van	  die	  sociale	  media:	  
we	  kunnen	  elkaar	  wereldwijd	  veel	  beter	  leren	  kennen	  over	  alle	  grenzen	  en	  andere	  
scheidslijnen	  heen	  en	  de	  sociale	  media	  	  dragen	  bij	  aan	  een	  grotere	  transparantie	  van	  het	  
hele	  wereldgebeuren.	  
	  
Jan	  Schaake	  
29	  september	  2013	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  

	   9	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

Presentatie	  Evert-‐Jan	  Grit	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   10	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  
	  



	  
	  

	   11	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   12	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Evert-‐Jan	  Grit	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  



	  
	  

	   13	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

Presentatie	  Eren	  Polat	  



	   14	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   15	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   16	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   17	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   18	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
Eren	  Polat	  



	  
	  

	   19	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

Presentatie	  Margarita	  Jeliazkova	  

	  



	   20	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   21	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	   	  



	   22	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   23	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   24	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   25	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   26	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   27	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   28	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	  
	  

	   29	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  



	   30	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Margarita	  Jeliazkova	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	   31	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

Presentatie	  Sjoerd	  de	  Vries	  



	   32	  	  
	  Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sjoerd	  de	  Vries	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	   33	  	  
Symposium	  Vredesactivisme	  2013	  

	  
	   	  

	  

Gedicht	  Digitale	  revolutie	  
	  

Die	  ambtenaar	  waggelde	  als	  een	  pinguïn	  
van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  wat	  je	  noemt	  klant,	  
schreef	  zijn	  corrumperende	  geldbonnen,	  

wreef	  diezelfde	  hand	  over	  zijn	  kweepeerbuik.	  
Een	  sniper	  met	  een	  camera	  heeft	  hem	  

zoals	  je	  weet,	  voor	  het	  hele	  volk	  afgepeld.	  
	  

Kom	  (hashtag)	  dans	  met	  mij.	  Je	  bent	  
net	  als	  ik	  geboren	  op	  die	  ene	  plaats	  
waar	  we	  dezelfde	  wagon	  namen,	  

wisten	  van	  goed	  en	  slecht	  
feilloos	  links	  en	  rechts	  separeerden,	  
nooit	  struikelden.	  Toen	  nog	  samen.	  

	  
We	  berichtten	  tegen	  Bashar,	  spanden	  samen,	  

namen	  hem	  zijn	  sporen	  af,	  verwensten	  zijn	  achterste,	  
bezongen	  onze	  schone	  queeste;	  de	  zinnen	  langer,	  

het	  ritme	  gonsde,	  de	  camera’s	  lichtten.	  
Op	  het	  plein	  ontplofte	  een	  geest.	  

	  
Neem	  jij	  nu	  de	  revolutie	  waar	  en,	  

adopteer	  hem,	  denk	  aan	  die	  miljoenen	  tweets	  
de	  eerste	  dagen	  in	  Turkije.	  Vraag	  het	  anders	  de	  Bulgaren.	  

	  
Die	  zitten	  nog	  steeds	  in	  de	  maag	  met	  hun	  pinguïn	  
-‐	  die	  verroert	  zich	  eenvoudigweg	  niet	  meer	  	  -‐	  

fietsen	  elke	  dag	  met	  het	  kind	  achterop	  
voor	  een	  uurtje	  naar	  het	  plein;	  snipen,	  zuigen,	  
de	  camera’s	  in	  de	  aanslag.	  Het	  schilmes	  blinkt.	  

	  
Laat	  je	  niet	  verleiden	  tot	  steken.	  Voor	  je	  weet	  

rest	  niets	  anders	  dan	  elke	  dag	  uit	  je	  hol	  te	  komen;	  
de	  wereld	  deelgenoot	  maken	  van	  jouw	  cartoon,	  
met	  groot	  gevaar	  een	  toekomst	  vol	  vrede	  tekenen.	  

	  
Egbert	  van	  Hattem.	  
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De	  essentie	  van	  Social	  media	  

	  
	  

De	  Essentie	  van	  Social	  Media	  
Auteurs:	  Sjoerd	  de	  Vries	  &	  Wouter	  Vollenbroek	  
	  
Sjoerd	  de	  Vries	  is	  als	  lector	  Social	  Media	  en	  Reputatiemanagement	  verbonden	  aan	  NHL	  
Hogeschool.	  Hij	  doet	  onderzoek	  naar	  verantwoord	  en	  succesvol	  gebruik	  van	  social	  
media	  in	  de	  communicatie	  van	  organisaties.	  	  
Wouter	  Vollenbroek	  is	  als	  onderzoeker	  verbonden	  aan	  de	  Universiteit	  Twente.	  Hij	  
doet	  onderzoek	  naar	  de	  rol	  van	  social	  media	  binnen	  co-‐innovatie.	  
	  
Referentie:	  Vries,	  S.A.	  de,	  Vollenbroek,	  W.	  (2013).	  De	  Essentie	  van	  Social	  Media.	  Versie	  
1.2.	  White	  paper	  van	  Sowijs.nl.	  Leeuwarden:	  NHL	  Hogeschool.	  
 
De opkomst van social media is een fenomeen. Omvang van persoonlijk gebruik, maar ook gebruik 
door organisaties neemt bijna dagelijks sterk toe. Waardoor komt de groei? Hoe ga je er verantwoord 
en succesvol mee om? Van groot belang bij zulke vragen is inzicht in wat deze media zijn, ofwel wat 
is de essentie van social media? In dit white paper beschrijven we de zeven karakteristieken die wij 
gebruiken om die essentie te begrijpen en om organisaties te adviseren en te begeleiden in het maken 
van hun keuzes. 
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Achtergrond	  
	  
De	  opkomst	  van	  social	  media	  is	  een	  ongekende	  ontwikkeling	  in	  de	  21e	  eeuw.	  Het	  
gaat	  hierbij	  om	  de	  diversiteit	  van	  de	  media,	  aantallen	  gebruikers,	  actief	  gebruik,	  
variatie	  in	  gebruik,	  en	  effecten	  ervan	  op	  ons	  dagelijkse	  leven.	  	  
	  
We	  onderscheiden	  twee	  mediafamilies.	  De	  eerste	  noemen	  we	  de	  theatermedia.	  
Dit	  zijn	  de	  ‘oude’	  media	  zoals	  kranten,	  radio	  en	  tv.	  Deze	  media	  vallen	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  redacties	  en	  deze	  media	  zenden	  met	  name.	  Als	  tweede	  
familie	  noemen	  we	  de	  interactieve	  media.	  Deze	  media	  vallen	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  een	  keur	  aan	  organisaties	  en	  zelfs	  individuen,	  die	  
zenden,	  en	  toestaan	  dat	  er	  wordt	  gereageerd.	  Deze	  media	  maken	  gebruik	  van	  het	  
internet.	  Hieronder	  vallen	  ook	  de	  sociale	  media.	  Het	  zijn	  interactieve	  media	  die	  
in	  belangrijke	  mate	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  ‘gebruikers’	  vallen.	  	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  definities	  en	  modellen	  waarmee	  we	  social	  media	  proberen	  
te	  typeren.	  Kenmerkend	  is	  dat	  deze	  vaak	  delen	  van	  een	  ‘geheel’	  beschrijven,	  
omdat	  ze	  bijvoorbeeld	  bedoeld	  zijn	  voor	  een	  bepaalde	  context,	  zoals	  marketing.	  	  

Eenvoudiger	  is	  het	  om	  social	  
media	  te	  beschouwen	  als	  
digitale	  interactieve	  media	  
met	  een	  aantal	  typische	  
karakteristieken.	  In	  figuur	  2	  
hebben	  we	  een	  aantal	  ‘oude	  
nieuwe	  media	  namen’	  
benoemd	  die	  elk	  ook	  een	  
tijdlang	  de	  laatste	  
mediaontwikkelingen	  
weergaven.	  Zo	  was	  
hypertext	  een	  tijdlang	  

populair,	  later	  vervangen	  door	  hypermedia,	  de	  combinatie	  tussen	  hypertext	  en	  
multimedia.	  Hypertext	  is	  nu	  nog	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  links	  op	  het	  web,	  met	  ‘http’	  
gebruiken	  we	  nog	  elke	  dag	  het	  ‘hypertext	  transfer	  protocol’.	  Hiermee	  zijn	  
hypertext	  en	  multimedia	  elke	  dag	  opnieuw	  actueel	  en	  veelgebruikt,	  maar	  niet	  
meer	  apart	  benoemd.	  Social	  media	  omvat	  alle	  kenmerken	  van	  de	  ‘oude	  nieuwe	  
media’	  en	  voegt	  er	  een	  aantal	  aan	  toe.	  Ook	  social	  media	  worden	  weer	  ‘oude	  
nieuwe	  media’	  en	  vervangen	  door	  bijvoorbeeld	  personal	  media	  als	  nieuwe	  stap	  
in	  de	  mediaontwikkelingen.	  Daarmee	  verdwijnen	  ook	  de	  kenmerken	  van	  social	  
media	  niet,	  ze	  blijven	  waarschijnlijk	  onverminderd	  populair.	  Maar	  we	  gaan	  ze	  zo	  
normaal	  vinden	  dat	  we	  er	  niet	  meer	  speciaal	  naar	  verwijzen	  als	  ‘ongekende	  
ontwikkeling’	  in	  de	  21	  ste	  eeuw.	  De	  volgende	  ‘ongekende	  mediaontwikkeling’	  
worden	  waarschijnlijk	  de	  personal	  media.	  Media	  die	  we	  als	  individu	  weer	  zelf	  
‘beheersen’,	  media	  die	  zich	  om	  jou	  als	  persoon	  bekommeren,	  media	  die	  zich	  
houden	  aan	  de	  ‘wetten	  van	  de	  robots’,	  waarin	  jouw	  welzijn,	  veiligheid,	  privacy,	  
en	  geluk	  bovenaan	  staan.	  Maar	  zover	  is	  het	  nog	  niet,	  deze	  media	  moeten	  nog	  
komen.	  

	  
Figuur	  1	   Op	  zoek	  naar	  de	  essentie	  van	  social	  media	  
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In	  dit	  white	  paper	  beschrijven	  we	  zeven	  
karakteristieken	  die	  wij	  zien	  als	  de	  essentie	  
van	  social	  media.	  Deels	  karakteristieken	  die	  
voortkomen	  uit	  de	  ‘oude	  nieuwe	  media’.	  
Met	  dit	  overzicht	  kunnen	  organisaties,	  maar	  
ook	  individuen	  ‘geïnformeerde’	  keuzes	  
maken	  over	  het	  omgaan	  met	  social	  media.	  
Daarnaast	  draagt	  het	  overzicht	  bij	  aan	  het	  
begrijpen	  en	  mogelijkerwijs	  voorspellen	  
van	  ontwikkelingen	  en	  effecten	  van	  social	  
media.	  	  
	  
De	  zeven	  karakteristieken	  van	  
social	  media	  
De	  essentie	  van	  social	  media	  wordt	  door	  
zeven	  karakteristieken	  uitgemaakt.	  Deze	  
zeven	  zijn:	  
	  
	  

	  
1. Het	  bereik	  
2. De	  toegang	  
3. De	  media	  kwaliteiten	  
4. De	  Big	  Data	  kwaliteiten	  
5. Het	  eigendom	  
6. Het	  mediagedrag	  
7. Reikwijdte	  effecten	  
	  
Bij	  elk	  van	  deze	  karakteristieken	  geven	  we	  aspecten	  die	  het	  belang	  ervan	  
uitmaken.	  	  
	  
	  
	  

Bereik	  van	  social	  media	  
Veel	  social	  media	  hebben	  een	  wereldwijde	  dekking,	  tenminste	  als	  bijvoorbeeld	  
regeringen	  hiervoor	  geen	  blokkades	  opwerpen.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  bereik	  van	  
social	  media	  immens	  is.	  Zelfs	  als	  er	  blokkades	  worden	  opgeworpen,	  zoals	  in	  
China,	  geeft	  het	  internet	  alternatieve	  wegen	  om	  een	  wereldwijde	  dekking	  te	  
bewerkstelligen.	  Een	  tweede	  kenmerkend	  aspect	  is	  de	  directheid	  ervan,	  een	  
boodschap	  wordt	  instant	  wereldwijd	  verspreid.	  Een	  belangrijk	  derde	  aspect	  is	  
het	  netwerk	  effect,	  waarbij	  de	  waarde	  van	  een	  bepaalde	  boodschap	  continu	  
wordt	  versterkt	  door	  het	  gebruik	  en	  daarmee	  ook	  het	  bereik.	  Een	  laatste	  aspect	  
die	  we	  hier	  noemen	  is	  het	  ‘push’	  karakter	  ervan.	  Gebruikers	  van	  social	  media	  
hebben	  steeds	  meer	  contactmomenten	  met	  een	  boodschap,	  waardoor	  ze	  meer	  en	  
meer	  geattendeerd	  worden	  op	  de	  boodschappen,	  wat	  het	  daadwerkelijk	  bereik	  
versterkt.	  

	  
	  
	  

	  
Figuur	  2	   Social	   media	   als	   stap	   in	   de	  
ontwikkeling	  van	  digitale	  media	  
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Toegang	  tot	  social	  media	  
De	  toegang	  tot	  social	  media	  is	  grotendeels	  open	  voor	  individuen	  en	  organisaties.	  
Gebruikers	  kunnen	  boodschappen	  plaatsen	  en	  erop	  reageren.	  Hiermee	  heeft	  een	  
individu	  direct	  en	  in	  principe	  zonder	  belemmeringen	  toegang	  tot	  media	  met	  een	  
wereldwijde	  dekking.	  Ze	  zijn	  niet	  volledig,	  maar	  grotendeels	  open.	  We	  bedoelen	  
hiermee	  dat	  de	  mate	  van	  openheid	  deels	  door	  de	  ‘media	  eigenaar’	  en	  deels	  door	  
de	  ‘media	  gebruikers’	  wordt	  bepaald.	  Een	  gebruiker	  kan	  anderen	  het	  recht	  geven	  
om	  boodschappen	  te	  zien	  en/of	  te	  reageren.	  Ook	  regeringen	  en	  instanties	  willen	  
of	  hebben	  invloed	  op	  de	  toegang	  tot	  deze	  media.	  Het	  tweede	  aspect	  is	  de	  alom	  
aanwezigheid	  van	  toegang.	  Met	  de	  telefoon,	  tablet,	  en	  computer	  kan	  is	  er	  continu	  
de	  mogelijkheid	  om	  contact	  te	  leggen	  met	  social	  media.	  	  	  

	  
Mediakwaliteiten	  

Social	  media	  hebben	  ‘Mediakwaliteiten’	  die	  essentieel	  zijn	  voor	  het	  maken	  van	  
keuzes	  in	  het	  omgaan	  ermee,	  maar	  ook	  voor	  begrijpen	  van	  de	  ontwikkeling	  en	  
effecten	  ervan.	  Het	  gaat	  om	  multimedia,	  met	  andere	  woorden	  tekst,	  beeld,	  
spraak,	  animatie	  en	  video.	  De	  social	  media	  zijn	  interactief.	  We	  kunnen	  reageren	  
en	  in	  gesprek	  gaan.	  Het	  zijn	  samengestelde	  netwerken;	  kleine	  of	  grote	  netwerken	  
van	  mensen,	  die	  samen	  nieuwe	  netwerken	  vormen.	  Ze	  zijn	  cross-‐mediaal.	  
Boodschappen	  via	  bijvoorbeeld	  Twitter	  worden	  verder	  besproken	  op	  Facebook	  
maar	  ook	  binnen	  de	  theatermedia	  De	  theatermedia	  bepalen	  zelf	  weer	  voor	  een	  
belangrijk	  deel	  de	  conversaties	  binnen	  de	  social	  media.	  Een	  laatste	  
mediakwaliteit	  aspect	  die	  we	  noemen	  is	  de	  sociale	  presentie.	  Gebruikers,	  zoals	  
individuen,	  bewegingen,	  organisaties,	  of	  merken,	  kunnen	  zich	  presenteren	  als	  
‘echte	  personen’.	  	  

Social	  media	  is	  big	  data	  
De	  vierde	  karakteristiek	  is	  ‘Big	  Data’.	  Met	  big	  data	  bedoelen	  we	  dat	  social	  media	  
als	  één	  groot	  deels	  publiek	  toegankelijk	  databestand	  kan	  worden	  gezien.	  Dit	  
maakt	  social	  media	  observeerbaar.	  Er	  zijn	  steeds	  meer	  middelen	  om	  te	  kijken	  wie	  
wat	  zegt,	  in	  welke	  netwerken	  dat	  gebeurt,	  hoe	  erop	  wordt	  gereageerd,	  etcetera.	  
De	  data	  is	  openlijk	  verkrijgbaar	  en	  verhandelbaar.	  het	  wordt	  bijvoorbeeld	  door	  
bedrijven	  ‘verzameld’	  en	  in	  eigen	  databases	  geplaatst	  voor	  eigen	  doeleinden.	  	  

	  
Eigendom	  van	  Social	  Media	  

De	  huidige	  meest	  gebruikte	  social	  media	  zijn	  privaat	  eigendom.	  Het	  zijn	  meestal	  
beursgenoteerde	  bedrijven	  die	  winst	  moeten	  maken.	  Ze	  dienen	  in	  essentie	  
private	  en	  geen	  publieke	  belangen.	  Het	  bedrijf	  heeft	  dus	  als	  belangrijkste	  doel	  
aan	  de	  gebruiker	  te	  verdienen.	  Het	  zijn	  voor	  de	  meeste	  landen	  buitenlandse	  
bedrijven.	  Daarmee	  vallen	  ze	  bijvoorbeeld	  onder	  de	  wet-‐	  en	  regelgeving	  van	  het	  
land	  van	  herkomst.	  Eigendom	  is	  vaak	  onzeker.	  De	  wet-‐	  en	  regelgeving	  is	  in	  
landen	  van	  herkomst	  maar	  ook	  in	  landen	  van	  gebruik	  vaak	  maar	  deels	  of	  zelfs	  
helemaal	  niet	  ontwikkeld.	  Bij	  problemen	  voor	  gebruikers	  zijn	  de	  nationale	  
regelgevingen	  vaak	  ontoereikend	  om	  bijvoorbeeld	  juridische	  stappen	  te	  zetten.	  	  
Internationale	  samenwerking	  moet	  nog	  vrijwel	  van	  de	  grond	  komen.	  

	  
Mediagedrag	  

Er	  worden	  binnen	  deze	  media	  24/7	  conversaties	  gevoerd.	  Ze	  zijn	  er	  continu	  en	  
ontwikkelen	  zich	  ook	  constant.	  Deze	  media	  kenmerken	  zich	  door	  haar	  hoge	  
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activiteit.	  Ze	  zijn	  continu	  sterk	  in	  beweging	  vooral	  ook	  omdat	  ze	  zich	  overal	  mee	  
bezig	  houden	  en	  er	  altijd	  wel	  thema’s	  zijn	  die	  spelen.	  Ze	  zijn	  onvoorspelbaar.	  Het	  
gedrag	  van	  de	  social	  media	  wordt	  gestuurd	  door	  zoveel	  verschillende	  factoren	  
dat	  het	  gebruik	  ervan	  waarschijnlijk	  nog	  lange	  tijd,	  moeilijker	  valt	  te	  voorspellen	  
dan	  het	  weer.	  Het	  gedrag	  is	  beïnvloedbaar.	  Steeds	  meer	  ontwikkelen	  we	  
werkwijzen	  om	  invloed	  op	  deze	  media	  en/of	  met	  deze	  media	  uit	  te	  oefenen.	  Of	  
het	  gaat	  om	  de	  Obama-‐campagne	  of	  het	  binnenhalen	  van	  geld	  voor	  bijvoorbeeld	  
Greenpeace,	  we	  kennen	  steeds	  meer	  ‘knoppen’	  om	  er	  succesvol	  gebruik	  van	  te	  
maken.	  Het	  laatste	  aspect	  dat	  we	  hier	  noemen	  is	  het	  gebrek	  aan	  transparantie.	  
Onder	  andere	  de	  complexiteit	  van	  deze	  media,	  de	  vrijheid	  van	  gebruikers	  om	  
iemand	  of	  meerdere	  personen	  te	  zijn	  en	  om	  zelf	  data	  of	  informatie	  toe	  te	  voegen,	  
het	  gebrek	  aan	  inzicht	  in	  protocollen	  en	  algoritmes	  achter	  social	  media	  diensten	  
zoals	  zoekopdrachten,	  het	  feit	  dat	  ook	  binnen	  de	  social	  media	  zich	  misschien	  wel	  
85%	  achter	  muren	  afspeelt,	  zorgt	  voor	  een	  totaal	  gebrek	  aan	  transparantie	  in	  
wat	  er	  plaats	  vindt.	  	  
	  

Reikwijdte	  effecten	  
De	  zevende	  karakteristiek	  noemen	  we	  ‘Reikwijdte	  effecten’.	  Deze	  media	  hebben	  
door	  de	  genoemde	  karakteristieken	  effecten	  op	  veel	  verschillende	  gebieden.	  Het	  
gaat	  om	  verwachte,	  maar	  ook	  steeds	  meer	  om	  gevonden	  effecten.	  Zo	  zijn	  er	  
sociale	  effecten,	  waarbij	  we	  vriendengroepen	  opnieuw	  uitvinden,	  ons	  op	  nieuwe	  
manieren	  etaleren,	  nieuwe	  vormen	  van	  groepsgedrag	  ontwikkelen,	  zoals	  flaming	  
en	  crowd-‐sourcing.	  Op	  juridisch	  gebied	  zijn	  effecten	  te	  benoemen.	  Wet-‐	  en	  
regelgeving,	  Nationaal,	  Europees	  en	  Internationaal,	  passend	  bij	  social	  media	  
ontwikkelt	  zich	  snel,	  gezien	  de	  normale	  snelheid	  van	  zulke	  ontwikkelingen.	  Een	  
voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  wet-‐	  en	  regelgeving	  rond	  kinderporno.	  Economische	  
effecten	  zijn	  groot.	  Het	  gaat	  om	  bijvoorbeeld	  koopgedrag	  van	  consumenten,	  maar	  
zeker	  ook	  om	  transities	  binnen	  bijvoorbeeld	  de	  muzieksector.	  Winkelsectoren	  
verdwijnen	  bijvoorbeeld	  fysiek	  uit	  de	  openbare	  ruimte.	  Politieke	  effecten	  zijn	  
evident.	  Het	  gaat	  om	  lokale	  effecten	  van	  twitterende	  politici,	  verkiezingen	  in	  de	  
VS,	  tot	  omwentelingen	  in	  het	  Midden-‐Oosten.	  Technologische	  effecten	  zien	  we	  
bijvoorbeeld	  terug	  in	  de	  ‘dingen’	  die	  we	  gebruiken	  om	  te	  communiceren,	  te	  
werken	  en	  om	  onszelf	  te	  vermaken.	  Culturele	  effecten	  zijn	  er	  te	  vinden	  op	  
bijvoorbeeld	  onze	  beelden	  van	  privacy,	  en	  ethiek.	  Wat	  vinden	  we	  acceptabel?	  
Vinden	  we	  dat	  we	  worden	  gestuurd	  door	  technische,	  economische	  en	  politieke	  
structuren	  waarbinnen	  social	  media	  een	  steeds	  sterkere	  rol	  vervullen?	  Hoe	  
ontwikkelen	  zich	  onze	  normen	  en	  waarden?	  Wat	  vinden	  we	  beleefd	  en	  
onbeleefd?	  Hoe	  ontwikkelt	  zich	  onze	  taal?	  	  
	  

De	  bonus	  
Deze	  zeven	  karakteristieken	  maken	  de	  essentie	  van	  social	  media	  uit	  zoals	  we	  die	  
nu	  gebruiken.	  Er	  is	  echter	  nog	  een	  bonus.	  De	  karakteristieken	  versterken	  elkaar	  
en	  het	  totaal	  is	  duidelijk	  meer	  dan	  de	  som	  van	  de	  delen.	  We	  zullen	  hier	  drie	  
aspecten	  noemen,	  die	  dit	  duidelijk	  maken.	  De	  reikwijdte	  aan	  
gebruiksmogelijkheden	  is	  het	  eerste	  aspect.	  Alleen	  al	  voor	  marketingdoeleinden	  
zijn	  de	  mogelijkheden	  eindeloos.	  De	  Wiki	  ‘Social	  Media	  Marketing	  Examples’	  
(wiki.beingpeterkim.com)	  laat	  zien	  welke	  marketingtoepassingen	  er	  zijn.	  We	  
staan	  hiermee	  waarschijnlijk	  aan	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  marketingtijdperk.	  
Het	  tweede	  aspect	  dat	  we	  noemen	  is	  noodzaak	  tot	  mediawijsheid.	  We	  moeten	  
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kunnen	  schrijven,	  rekenen,	  maar	  we	  moeten	  als	  individuen	  en	  als	  organisaties	  
met	  wijsheid	  met	  deze	  media	  om	  kunnen	  gaan.	  	  

	  
Het	  laatste	  aspect	  noemen	  we	  socificatie.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  typische	  
kenmerken	  van	  social	  media,	  zoals	  sociale	  presentie	  steeds	  vaker	  terug	  te	  vinden	  
zijn	  in	  de	  theater-‐	  en	  interactieve	  media.	  Zo	  gaan	  ook	  deze	  media	  zich	  meer	  en	  
meer	  als	  social	  media	  gedragen.	  
	  
Tot	  Besluit	  
We	  gebruiken	  deze	  beschrijving	  van	  de	  essentie	  van	  social	  media	  in	  ons	  
onderzoek.	  Met	  deze	  aspecten	  beschrijven	  we	  huidige	  en	  te	  verwachten	  
ontwikkelingen.	  Hoe	  zal	  de	  toegang	  tot	  deze	  media	  zich	  de	  komende	  jaren	  
ontwikkelen?	  We	  gebruiken	  ze	  om	  social	  media	  cases,	  zoals	  de	  Facebook	  rellen	  
in	  Haren,	  te	  begrijpen	  en	  aan	  te	  geven	  waar	  mogelijk	  verklaringen	  te	  vinden	  zijn.	  
We	  gebruiken	  de	  aspecten	  om	  onderzoek	  naar	  bijvoorbeeld	  de	  impliciete	  en	  
expliciete	  social	  media	  strategieën	  van	  een	  grote	  verzekeraar	  uit	  te	  voeren.	  We	  
ondersteunen	  organisaties	  in	  het	  maken	  van	  geïnformeerde	  keuzes	  omtrent	  het	  
omgaan	  met	  deze	  media.	  We	  denken	  dat	  onderzoekers,	  docenten,	  studenten	  en	  
professionals	  in	  het	  veld	  met	  deze	  beschrijving	  steeds	  beter	  weten	  wat	  social	  
media	  zijn.	  Zo	  kunnen	  ze	  er	  in	  de	  eigen	  situatie	  steeds	  beter	  verantwoord	  en	  
succesvol	  mee	  omgaan.	  
 
	  
	  

	  

	  
Figuur	  3	   De	  essentie	  van	  social	  media	  in	  beeld	  
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Over	  Sowijs	  
Sowijs	  is	  het	  Social	  Media	  Lab	  van	  NHL	  Hogeschool	  en	  een	  initiatief	  van	  de	  
opleiding	  Communicatie.	  Sowijs	  bestaat	  uit	  het	  lectoraat	  Social	  Media	  en	  
verschillende	  docenten	  en	  studenten.	  Samen	  met	  de	  praktijk	  werken	  wij	  aan	  
toegepast	  onderzoek	  op	  het	  gebied	  van	  social	  media.	  De	  kennis	  en	  kunde	  die	  we	  
daarmee	  opdoen,	  delen	  we	  onder	  andere	  via	  whitepapers	  en	  symposia.	  	  
	  
Contact	  
Wilt	  u	  in	  contact	  komen	  met	  Sowijs	  of	  wilt	  u	  kennispartner	  worden?	  Dat	  kan	  via	  
de	  volgende	  wegen:	  
Web	   www.sowijs.nl	  
E-‐mail	   Sowijs@nhl.nl	  	  
Twitter	   www.twitter.com/sowijs	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  


