
 
Handreiking gebruik sociale media

Benut kansen van 
sociale media
Sociale media bieden in de eerste plaats kansen. Je kunt 

ze bijvoorbeeld gebruiken om kennis uit te wisselen op je 

vakgebied, bijdragen te leveren aan discussies op je werkveld 

en de veiligheidsregio op de kaart te zetten. Schrijf vanuit je 

eigen deskundigheid, vanuit wat je weet. Als je schrijft over 

een onderwerp waarbij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

is betrokken, maar zelf niet de inhoudelijk expert bent, maak 

dit dan duidelijk. 

Maak duidelijk dat je 
geen woordvoerder bent
Gebruik de ik-vorm, maak duidelijk dat je geen officiële 

woordvoerder van de organisatie bent. Communiceer niet 

over lopende incidenten als dat je taak niet is. Verwijs zo 

nodig naar de officiële kanalen die we hiervoor gebruiken, 

zoals het twitteraccount @VRNHN. Verspreid ook geen 

operationele informatie als die nog niet openbaar is. 

Garandeer vertrouwelijkheid 
voor patiënten en gedupeerden
Neem bij het gebruik van sociale media de regels van het beroepsgeheim en 

privacy in acht. Publiceer geen foto’s van een incident. Garandeer de anonimiteit 

van patiënten en gedupeerden en publiceer geen informatie die tot deze 

personen te herleiden is. Het volstaat niet om alleen namen en adressen 

weg te laten. Soms kunnen ogenschijnlijk onschuldige berichten over wat je 

in dienst van de veiligheidsregio hebt meegemaakt, wel herkenbaar zijn voor 

de betrokkenen zelf of voor naasten. 

Denk aan de reikwijdte 
Op social media heb je soms misschien de illusie dat je 

in kleine kring met elkaar praat, maar de hele wereld kan 

meeluisteren en –kijken. Je hebt een groot bereik, je 

bericht kan zelfs bij de pers terechtkomen. Vraag je dus 

bij twijfel af: zou ik me op mijn gemak voelen als dit de 

volgende dag in de krant staat? Kan ik mijn baas en mijn 

collega’s nog in de ogen kijken als ze dit bericht zien? 

Wees een goede 
ambassadeur 
Bedenk hoe jij en je collega’s gezien willen worden 

door de buitenwereld en draag dat uit. Jij kunt een 

positieve bijdrage leveren door je respectvol 

tegenover anderen op te stellen. Wees voorzichtig 

en bedachtzaam. Met bepaalde onderwerpen, zoals 

politiek of religie, begeef je je al snel op gevoelig 

terrein. Realiseer je dat ironie meestal niet werkt 

op sociale media en dat ironische opmerkingen 

verkeerd kunnen worden opgevat. Besef dat het 

onderscheid tussen werk en privé moeilijk te maken 

valt op sociale media. Als mensen kunnen herleiden 

dat je werknemer bent van Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord, heb je invloed op de beeldvorming 

over de organisatie en de sectoren waartoe wij 

behoren. De ambtseed die je hebt afgelegd, geldt 

ook op sociale media. 

Geef vergissingen toe 
Een fout maken is menselijk. Als je een fout maakt, geef dit 

dan toe. Wees eerlijk en volledig en wees snel met je correctie. 

Bied zo nodig je verontschuldigingen aan. Wanneer een 

discussie uit de hand loopt, neem dan contact op met je 

leidinggevende. 

Signaleer complimenten 
en kritiek  
Zowel complimenten als kritiek zijn belangrijke feedback voor 

de organisatie. Kom je negatieve of positieve berichten tegen 

waarvan je denkt dat de organisatie er wat aan heeft, dan kun 

je ze eventueel doorzetten naar het team communicatie. 

Wees voorzichtig met zelf reageren op negatieve berichten. 

Je kunt reageren om feitelijke onjuistheden recht te zetten of een 

beeld te nuanceren, maar hoed je ervoor om terecht te komen in 

een welles-nietes-discussie. Zoek zeker geen ruzie. Realiseer je 

ook dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening en dat er niet 

altijd hoeft te worden gereageerd op kritische commentaren. 

Bij twijfel kun je overleggen met het team communicatie. 

Mag ik over mijn werk twitteren?


