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Raadsinformatiebrief over Facebook als communicatiekanaal
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Geachte raadsleden,

De samenleving wordt steeds digitaler. Om daarin mee te groeien, zijn we in november
2018 gestart met de inzet van Facebook als communicatiekanaal van de gemeente Weeft,
vooralsnog bij wijze van pilot voor de duur van één jaar. Inmiddels zijn we een jaar bezig
met de Facebookpagina. In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de pilot en
de vervolgstappen.

Waarom Facebook?
Als gemeente willen we rechtstreeks in contact staan met de inwoners van de gemeente
Weert. Waar kan dat beter dan op de plek waar die inwoners al zijn? 77o/o vãn de inwoners
boven de 20 jaar in de gemeente Weert maakt actief gebruik van Facebook. Daarom zijn
we gestart met de inzet van Facebook als communicatiekanaal. Facebook is ingezet als
aanvulling naast de traditionelere kanalen, zoals de informatie- en servicebalie in het
stadhuis, de website en de gemeentepagina's (Gemeentewijzer) in het huis-aan-huisblad.
Juist de combinatie van verschillende kanalen versterkt het effect van de communicatie.
We streven namelijk continu naar betere, efficiëntere communicatie met de inwoners.

Extra com mu n icatieka naal
Facebook als communicatiekanaal geeft ons een extra podium om ons verhaal te vertellen
en te verspreiden. Dat doen we dan ook dagelijks. Om inwoners mee te nemen in wat we
doen, hen een kijkje achter de schermen te geven of simpelweg te informeren. Dat gaat
over allerlei uiteenlopende zaken in Weert: van storingen en wegwerkzaamheden tot
evenementen en projecten. In het afgelopen jaar waren dat ongeveer 500 berichten. Bij
bijna alle berichten delen we een relevante foto of video. Het afgelopen jaar zijn we ook
aan de slag gegaan met het maken van video's, ter ondersteuning van de
informatievoorziening. Facebook leent zich ook goed om ad hoc korte mededelingen te
doen of live foto's en verslagen van bijeenkomsten, activiteiten of evenementen te delen.
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Hoeveel mcns€n bcreiken we?
In januari 2020 heeft de Facebookpagina van de gemeente Weert 2.L46 unieke volgers.
Dat aantal groeit nog dagelijks. Iedere dag krijgen gemiddeld 3.314 mensen de
Facebookberichten van de gemeente Weert te zien in hun tijdlijn. Maandelijks zijn dat
gemiddeld 28.662 mensen die onze Facebookberichten zien. Dat zoveel mensen onze
berichten zien, heeft te maken met de betrokkenheid van volgers. Hoe meer mensen actief
iets doen met de berichten, bijvoorbeeld het bericht liken, erop reageren of het bericht
delen, hoe meer mensen onze berichten te zien krijgen. Die actieve betrokkenheid zorgt er
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manier verspreidt een bericht zich als een olievlek. Daardoor bereiken we - door het
karakter van sociale media én door de betrokkenheid van onze inwoners - steeds meer
inwoners via Facebook.

Volgers zijn positief over de Facebookpagina
De informatievoorziening via Facebook wordt gewaardeerd. Enkele reacties zijn: "Hopelijk
is de storing snelverholpen, welfijn dat het doorgegeven wordt op Facebook!", "Nieuwe
benadering van voorlichting bij de gemeente Wecrt? Verfrissend modern." en "Leuk om zo
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Via f-acebook kunnen inwoners ook heel laagdrempclig in contact komcn mct dc gcmccnte,
bijvoorbeeld om een vraag te stellen of melding te doen. Volgers zijn erg positief over het
cont¿üt rnet de genleente via Facebook vanwege het gemak, de persoonlijkheid en de
snelheid.

Conclusie
Kortom: de Facebookpagina voegt echt iets toe aan de communicatiekanalen van de
gemeente en het is voor inwoners een prettige manier om met de gemeente in contact te
komen. Vanwege die positieve ervaring blijven we Facebook structureel inzetten als kanaal
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