
Via Website, Facebook en Twitter  
 

Groningen op zoek naar nieuwe burgemeester 
 
Op Facebook is het eerste (gesponsorde) bericht – met de uitnodiging om te reageren c.q. aan te vullen 
op de profielschets voor een nieuwe burgemeester – door ruim 20.000 Groninger Facebookers gezien. 
Meer dan duizend ervan klikten op het bericht, ruim 600 om het bericht helemaal te lezen. 138 mensen 
hebben een reactie gegeven. 230 vonden het de moeite waard om het bericht te ‘liken’. 

 
Er zijn nog 2 herhaal-berichten geplaatst, eentje met een ‘tussenstand’. Dit genereerde nog eens 1385 
‘bereikte mensen’, 15 ‘likes’, 226 geopende berichten en 6 reacties. 
De laatste oproep – ‘we zoeken een schaap met 5 poten’ – bereikte nog een 937 mensen, waarvan nog 
eens 39 het volledige bericht lazen, 21 het wilden ‘liken’. Het leverde nog 2 concrete reacties op. 
 
Via Twitter zijn 3 vergelijkbare oproepen om te reageren geplaatst, zo ook via de website.   
Dit resulteerde uiteindelijk in 6 reacties op Twitter, en enkele via de mail. Dit voegde niet veel toe aan 
het bovengeschetste beeld.  
Facebook (b)lijkt het beste kanaal om op deze directe manier reacties uit de samenleving te verkrijgen. 



Input Stadjers op profielschets (m.n. via Facebook) 
 
 
In 15% van de reacties wordt aangegeven dat de voorkeur nadrukkelijk uit gaat naar een vrouw. Slechts 
een reactie stelt dat het een absoluut man moet zijn. De vrouw zal vooral pit en ervaring moeten 
hebben... 
 
Andere gewenste eigenschappen die worden genoemd: knopen doorhakker (5x), hart voor c.q. affiniteit 
met de stad/het noorden (4), affiniteit met bedrijfsleven/ondernemers (4), fris/jong, 'jongdenker' met 
innerlijke kracht c.q. een missie (3). Luisteren naar de burger (2):  
'Ik wil een luisterende burgemeester die als uitgangspunt heeft dat de stad van de burger is - en niet van 
de politiek of van de ambtenarij.'  
 
Een aantal reacties loven het initiatief om de mening van de Stadjers te vragen: 'Heel goed dat de 
Gemeenteraad de mening van de Stadjers wil weten en s.v.p. een burgemeester die daadkrachtig en 
ondernemend is!'  
 
Eén reactie vraagt om een allochtoon en een ander pleit voor een gekozen burgemeester. Twee vragen 
om een D66-er en eentje om een SP-er. Vijf willen juist geen PvdA-er of VVD-er. De laatste inzender pleit 
voor een ‘hondenliefhebber’, om dan bij het uitlaten relaxed met de Stadjers in contact te komen.. 
 
Er is ook veel sprake van 'name-dropping'. Velen 'worden genoemd': 
M.n. Femke Halsema (7x) . Onder de genoemde mannen: tijdelijk burgemeester Ruud Vreeman 
('daadkrachtig bestuurder en daarbij een communicatief persoon'), informateur van deze coalitie Hayo 
Apotheker ('Groninger, connecties in Den Haag, voldoende bestuurlijke ervaring') en de oud-wethouders 
Tjerk Bruinsma en Henk Pijlman. Ook genoemd: mediaman Piet van Dijken, oud-PvdA-leider Wouter Bos, 
FC Groningen-directeur Hans Nijland, oud-burgemeester Jacques Wallage ('had van mij wel mogen 
blijven') en advocaat Bram Moszkowicz ('iedere avond op tv en in de media, Groningen kan alle 
publiciteit goed gebruiken'. Ook Jan Mulder wordt genoemd. 
 
De meeste genoemde naam echter (15x): .. mezelf!  (al dan niet bereid of in de positie om..) 
 
 
Grote lijn: 
 
Het zoekbeeld is vooral iets van het spreekwoordelijke ‘schaap met 5 poten’. 
De enige significante factor lijkt dat ‘een voorkeur uitgaat naar een vrouw’. 
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