
1.B.14.	  SOCIAL	  MEDIARICHTLIJNEN	  
	  
DOEL	  
Deze	  checklist	  is	  bedoeld	  om	  inzicht	  te	  geven	  in	  het	  bedrijfsmatig	  nut	  van	  social	  
mediarichtlijnen.	  
	  
TOEPASSINGSGEBIED	  
De	  checklist	  heeft	  betrekking	  op	  social	  mediarichtlijnen	  in	  relatie	  tot	  organisaties	  die	  actief	  
zijn	  of	  actief	  willen	  zijn	  op	  het	  gebeid	  van	  social	  media.	  Deze	  checklist	  belicht	  
eigenschappen,	  toepassingsgebieden,	  doelgroepen	  en	  bedrijfsmatig	  nut.	  
	  
AUTEURSGEGEVENS	  
Michiel	  Holsheimer	  is	  oprichter	  en	  eigenaar	  van	  Content	  Bridges	  (www.contentbridges.nl).	  	  
Samen	  met	  een	  netwerk	  van	  specialisten	  bedenkt	  hij	  social	  mediastrategieën	  en	  hij	  
ontwikkelt	  en	  managet	  sociale	  content.	  Holsheimer	  heeft	  een	  journalistieke	  achtergrond,	  
heeft	  een	  eigen	  uitgeverij	  en	  houdt	  zich	  dagelijks	  bezig	  met	  social	  mediatrends,	  
ontwikkelingen	  en	  de	  strategische	  en	  praktische	  toepasbaarheid	  daarvan.	  Over	  dit	  
onderwerp	  publiceert	  en	  presenteert	  hij	  regelmatig.	  
	  
INLEIDING	  
Social	  media	  worden	  steeds	  vaker	  niet	  alleen	  voor	  persoonlijke	  doeleinden	  gebruikt,	  maar	  
ook	  bedrijfsmatig	  of	  werk	  gerelateerd.	  Dit	  wordt	  vaak	  niet	  eens	  bewust	  gestuurd	  vanuit	  de	  
organisatie,	  maar	  omdat	  medewerkers	  ook	  in	  privétijd	  over	  werk,	  producten,	  diensten	  of	  
hun	  organisatie	  berichten.	  
	  
Het	  gevolg	  is	  dat	  organisaties	  de	  controle	  kunnen	  verliezen	  over	  het	  managen	  van	  hun	  
reputatie	  in	  de	  online	  conversaties,	  of	  processen	  worden	  erdoor	  verstoord.	  Denk	  
bijvoorbeeld	  aan	  ontevreden	  werknemers	  die	  online	  geruchten	  verspreiden	  over	  hun	  
manager,	  of	  aan	  medewerkers	  die	  in	  hun	  enthousiasme	  de	  foto’s	  van	  het	  net	  niet	  uit	  de	  
hand	  gelopen	  bedrijfsfeest	  op	  Facebook	  zetten.	  
	  
Bekend	  ook	  zijn	  gemeenteraadsleden	  die	  tijdens	  de	  vergadering	  al	  stemmingsuitslagen	  
twitteren	  terwijl	  de	  wethouder	  de	  pers	  nog	  moet	  informeren.	  Deze	  vaak	  onbedoelde,	  maar	  
nadelige	  gevolgen	  van	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  zijn	  deels	  te	  vermijden	  door	  het	  
opstellen	  van	  heldere	  social	  mediarichtlijnen.	  Daarbij	  is	  het	  devies:	  niet	  verbieden	  maar	  
aanmoedigen.	  Houd	  er	  daarnaast	  rekening	  mee	  dat	  uitglijders	  altijd	  zullen	  voorkomen.	  
	  
In	  deze	  checklist	  is	  opgenomen:	  
	  

1. Wat	  zijn	  social	  mediarichtlijnen?	  
2. Waarom	  heb	  je	  social	  mediarichtlijnen	  nodig?	  
3. Wat	  beschrijf	  je	  in	  social	  mediarichtlijnen?	  
4. Op	  wie	  hebben	  social	  mediarichtlijnen	  betrekking?	  
5. Wat	  zijn	  de	  vijf	  belangrijkste	  keuzes	  bij	  het	  opstellen	  van	  social	  mediarichtlijnen?	  
6. Welke	  stappen	  zijn	  nodig	  om	  tot	  geschikte	  social	  mediarichtlijnen	  te	  komen?	  
7. Op	  welke	  manieren	  breng	  je	  social	  mediarichtlijnen	  onder	  de	  aandacht	  van	  

betrokkenen?	  



8. Wie	  moet	  je	  betrekken	  bij	  het	  samenstellen	  van	  de	  social	  mediarichtlijnen?	  
9. Welke	  voorbeelden	  van	  social	  mediarichtlijnen	  zijn	  er?	  

	  
DE	  CHECKLIST	  
	  
1.	  Wat	  zijn	  social	  mediarichtlijnen?	  
	  
Social	  mediarichtlijnen	  beschrijven	  de	  kaders	  en	  principes	  die	  gelden	  voor	  communicatie	  van	  
een	  organisatie	  met	  de	  online	  wereld.	  Afhankelijk	  van	  de	  noodzaak	  en	  het	  type	  organisatie	  
zijn	  deze	  regels	  er	  in	  allerlei	  vormen,	  van	  dwingende	  regels	  en	  verboden	  tot	  
enthousiasmerende	  en	  ondersteunende	  richtlijnen.	  Meest	  succesvol	  en	  geaccepteerd	  zijn	  
richtlijnen	  waarbij	  organisaties	  hun	  medewerkers	  niet	  de	  les	  lezen,	  maar	  ze	  ondersteunen	  bij	  
het	  gebruik	  van	  social	  media.	  
	  
De	  richtlijnen	  zijn	  meestal	  gebaseerd	  op	  de	  kernwaarden	  van	  een	  organisatie	  en	  gaan	  vaak	  
uit	  van	  het	  logisch	  verstand	  van	  de	  medewerkers	  in	  het	  gebruik	  van	  social	  media.	  Een	  
richtlijn	  kan	  bijvoorbeeld	  zijn:	  ‘Respect	  voor	  auteursrecht,	  merkrecht,	  publiciteitsrecht	  en	  
andere	  rechten’	  of	  ‘U	  bent	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  uw	  daden.’	  
	  
2.	  Waarom	  heb	  je	  social	  mediarichtlijnen	  nodig?	  
	  
5	  Redenen	  waarom	  social	  mediarichtlijnen	  nuttig	  zijn:	  

• Richtlijnen	  helpen	  de	  organisatie	  invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  hun	  online	  reputatie.	  
• Richtlijnen	  geven	  medewerkers	  houvast	  en	  sturing.	  Ze	  helpen	  en	  begeleiden	  

deelnemers	  in	  het	  gebruik	  van	  social	  media.	  
• Richtlijnen	  dragen	  bij	  aan	  bewustwording	  van	  eigen	  verantwoordlijkheden.	  
• Richtlijnen	  stimuleren	  werknemers	  social	  media	  te	  gebruiken	  zonder	  bang	  te	  hoeven	  

zijn	  voor	  maatregelen.	  
	  
3.	  Wat	  beschrijf	  je	  in	  social	  mediarichtlijnen?	  
	  
In	  social	  mediarichtlijnen	  worden	  onder	  meer	  beschreven:	  
	  

• Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  persoonlijke	  informatie;	  
• Welke	  (bedrijfs)informatie	  wordt	  wel/niet	  gecommuniceerd	  door	  wie;	  
• De	  online	  omgangsregels	  (toon	  en	  woordkeuze,	  beleefdheidsvormen,	  reactietijd);	  
• Gebruik	  onder	  werktijd	  en	  privé;	  
• Gebruik	  privé-‐	  en/of	  bedrijfsprofielen;	  
• Hoe	  omgaan	  met	  auteurs-‐,	  merk-‐,	  publiciteitsrechten;	  
• Met	  wie	  wel/niet	  communiceren	  of	  online	  geassocieerd	  worden;	  
• Welke	  verantwoordelijkheden	  hebben	  deelnemers;	  
• Welke	  bronnen	  mogen	  worden	  gebruikt;	  
• Hoe	  reageren	  op	  negatieve/positieve	  uitingen;	  
• Hoe	  de	  relatie	  met	  de	  organisatie	  uitleggen;	  
• Hoe	  omgaan	  met	  logo’s	  en	  bedrijfskenmerken;	  
• Eigendom	  van	  gedeelde	  informatie.	  

	  



4.	  Op	  wie	  hebben	  social	  mediarichtlijnen	  betrekking?	  
	  
Social	  mediarichtlijnen	  kunnen	  betrekking	  hebben	  op	  alle	  werknemers,	  externen,	  
leveranciers	  en	  partners	  van	  de	  organisatie.	  
	  
5.	  Wat	  zijn	  de	  vijf	  belangrijkste	  keuzes	  bij	  het	  opstellen	  van	  social	  mediarichtlijnen?	  
	  
Belangrijke	  keuzes	  voor	  het	  opstellen	  van	  social	  mediarichtlijnen	  zijn:	  
	  

• Wat	  is	  de	  waarde	  van	  social	  media	  voor	  de	  organisatie?	  
Wat	  moet	  social	  media	  de	  organisatie	  opleveren?	  Denk	  daarbij	  ook	  aan	  het	  
stimuleren	  van	  innovatie,	  doordat	  werknemers	  meer	  extern	  georiënteerd	  zijn.	  

• Hoe	  gaat	  de	  organisatie	  zich	  in	  social	  media	  profileren?	  
Als	  persoon,	  als	  bedrijf	  of	  als	  een	  combinatie	  van	  die	  twee.	  

• Moeten	  de	  richtlijnen	  social	  mediagebruik	  reguleren	  of	  stimuleren?	  
Wordt	  misbruik	  gestraft	  of	  gebruik	  beloond?	  

• Welke	  kernwaarden	  van	  de	  organisatie	  moeten	  herkenbaar	  zijn	  in	  de	  social	  media-‐
uitingen	  en	  hoe	  vertaalt	  zich	  dat?	  
Een	  kernwaarde	  als	  ‘betrouwbaar’	  betekent	  juiste	  informatie	  zenden,	  	  snel	  
antwoorden	  en	  je	  eigen	  fouten	  toe	  durven	  geven.	  

• Welke	  consequenties	  heeft	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  en	  welke	  richtlijnen	  zijn	  
nodig	  om	  dit	  beheersbaar	  te	  houden?	  
Een	  richtlijn	  als	  ‘bij	  twijfel	  over	  bepaalde	  productinformatie	  altijd	  navraag	  doen	  bij	  de	  
productmanager’,	  kan	  vervelende	  situaties	  voorkomen.	  

	  
6.	  Welke	  stappen	  zijn	  nodig	  om	  tot	  geschikte	  social	  mediarichtlijnen	  te	  komen?	  
	  
De	  volgende	  stappen	  helpen	  om	  tot	  passende	  social	  mediarichtlijnen	  te	  komen:	  
	  

• Wijs	  een	  afdeling	  of	  functie	  aan	  die	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  social	  
mediarichtlijnen.	  

• Inventariseer	  het	  huidig	  gebruik.	  Leg	  vast	  welke	  platformen,	  onderwerpen	  en	  
gebruikers	  momenteel	  betrokken	  zijn.	  

• Stel	  vast	  hoe	  social	  media	  gebruikt	  mag	  worden	  binnen	  de	  organisatie.	  
• Stel	  vast	  waarom	  er	  social	  mediarichtlijnen	  moeten	  komen.	  
• Inventariseer	  mogelijke	  (juridische)	  risico’s	  maar	  ook	  (marketing)kansen	  van	  het	  

gebruik	  van	  social	  media.	  
• Vertaal	  organisatiekernwaarden	  naar	  ‘logisch’	  gedrag	  op	  social	  media.	  
• Toets	  de	  richtlijnen	  op	  verschillende	  afdelingen	  en	  niveaus,	  maar	  vooral	  ook	  met	  

social	  mediaexperts	  binnen	  de	  organisatie.	  
• Promoot	  het	  gebruik	  en	  de	  richtlijnen	  middels	  trainingen,	  hand-‐outs,	  flyers,	  mailing,	  

intranet.	  
• Evalueer	  na	  bepaalde	  tijd	  de	  richtlijnen	  en	  pas	  deze	  zo	  nodig	  aan.	  

	  
7.	  Op	  welke	  manieren	  breng	  je	  social	  mediarichtlijnen	  onder	  de	  aandacht	  van	  
betrokkenen?	  
	  



De	  social	  media	  richtlijnen	  zijn	  op	  de	  volgende	  manier	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen:	  
	  

• Maak	  de	  social	  mediarichtlijnen	  onderdeel	  van	  het	  personeelshandboek.	  
Werknemers	  tekenen	  hiervoor.	  De	  richtlijnen	  krijgen	  zo	  meer	  gewicht.	  

• Geeft	  trainingen	  waarin	  het	  gebruik	  van	  social	  media	  gestimuleerd	  wordt	  en	  waarin	  
de	  richtlijnen	  worden	  toegelicht.	  

• Publiceer	  de	  richtlijnen	  op	  diverse	  kanalen	  als	  intranet,	  hand-‐out,	  flyer	  en	  in	  het	  
bedrijfsrestaurant.	  Focus	  wel	  op	  enthousiasmeren,	  niet	  op	  ontmoedigen	  van	  
deelname.	  

• Maak	  social	  media	  en	  het	  naleven	  van	  de	  richtlijnen	  onderdeel	  van	  het	  
functioneringsgesprek.	  

	  
8.	  Wie	  moet	  je	  betrekken	  bij	  het	  samenstellen	  van	  de	  social	  mediarichtlijnen?	  
	  
Het	  is	  verstandig	  de	  volgende	  functies/rollen	  te	  betrekken	  bij	  het	  samenstellen	  van	  social	  
mediarichtlijnen:	  
	  

• Management/directie:	  zorgen	  voor	  draagvlak;	  
• Marketing,	  communicatie,	  PR:	  de	  experts	  op	  gebied	  van	  organisatiekernwaarden.	  Zij	  	  

krijgen	  naar	  verwachting	  het	  meest	  met	  social	  media	  te	  maken;	  
• IT:	  input	  leveren	  of	  bepaalde	  sites	  vanuit	  beveiligingsoogpunt	  bezocht	  mogen	  

worden;	  
• HR:	  gebruik	  van	  social	  media	  aan	  laten	  sluiten	  bij	  regels	  in	  personeelshandboek;	  
• Jurist:	  adviseren	  over	  mogelijke	  consequenties	  van	  richtlijnen	  en	  gebruik;	  
• Enthousiaste	  gebruiker(s):	  adviseren	  over	  huidig	  gebruik	  en	  ‘reality	  check’	  van	  de	  

richtlijnen.	  
	  
9.	  Welke	  voorbeelden	  van	  social	  mediarichtlijnen	  zijn	  er?	  
	  
Vijf	  leerzame	  en	  nuttige	  voorbeelden	  van	  social	  mediarichtlijnen:	  
	  

• TNT	  Richtlijnen	  voor	  het	  gebruik	  van	  social	  media:	  
www.postnl.com/Images/20100901_TNT_Social_Media_Guidelines-‐
Dutch_tcm216-‐542272.pdf	  

• Coca-‐Cola	  Company's	  Online	  Social	  Media	  Principles:	  
www.scribd.com/doc/25061663/Coca-‐Cola-‐Company-‐s-‐Online-‐Social-‐Media-‐
Principles	  	  

• Richtlijnen	  gebruik	  social	  media	  binnen	  de	  gemeente	  Heemstede:	  
www.vng.nl/Praktijkvoorbeelden/COM/Heemstede_RichtlijnenGebruikSocialeMed
iaBinnenDeGemeenteHeemstede_2010.pdf	  (pdf)	  

• Richtlijnen	  voor	  social	  media	  van	  Intel:	  
www.intel.com/sites/sitewide/nl_NL/social-‐media.htm	  

• Richtlijnen	  social	  media	  Provincie	  Overijssel:	  
www.overijssel.nl/overijssel/huisstijl-‐overijssel/bouwstenen/richtlijnen-‐social/	  

	  


