
Medewerkers Social Media Guidelines

DOʼsDOʼs DONʼTSDONʼTS
Ken de bedrijfsrichtlijnen. Plaats geen berichten die jou in 

verlegenheid brengen als bijvoorbeeld je 
baas of je moeder het zou lezen.

Wees jezelf, zeg wie je bent, en voor 
wie je werkt, juist als je publiceert in 
kader van je werkveld.

Geen spam! Geen sluikreclame.

Als je het company logo gebruikt, volg 
dan de bestaande bedrijfshuisstijl 
regels.

Spreek niet ʻzomaarʼ namens je bedrijf! 
(en gebruik een disclaimer als je je 
eigen blog / channel hebt).

Wees je bewust dat hetgeen je schrijft, 
jouw eigen mening betreft. Spreek voor 
jezelf.

Wijzig niet zomaar het company logo. 
En gebruik dit logo nooit met niet 
relevante content.

Gebruik eerlijke feiten, wees eerlijk. 
Onderbouw je opinie met feiten. Check 
je bron, altijd!

Lieg nooit.

Zorg voor toegevoegde waarde. Denk 
voordat je doet.

Maak geen ruzie. Gebruik geen vulgaire 
taal, publiceer geen obscene of 
aanstootgevende content.

Gebruik gezond verstand. Geef fouten 
toe, verontschuldig je indien nodig

Deel geen interne informatie. Distantieer 
je van commentaar/kritiek op de 
performance van je organisatie.

Wees respectvol naar andere culturen, 
religie, waarden, etc.

Laat je netjes, of beter nog niet, zomaar 
uit over collegaʼs of management. Zorg 
dat je nooit berichten/content over hen 
plaatst zonder toestemming.

Respect copyright. Vermijd gebruik van 
logoʼs, trademarks, muziek, images, etc. 
zonder toestemming.

Blijf weg van censuur!!

Monitor de reacties op jouw berichten en 
zorg ervoor dat ze in zelfde lijn eerlijk en 
respectvol zijn.

NewMediaBrains is betrokken bij de ontwikkeling van social media guidelines van TNT NV. Deze guidelines 
zijn veel besproken en positief ontvangen. NewMediaBrains adviseert iedere organisatie een dergelijke vorm 
van guidelines en gedragscodes op te nemen in het medewerkers / organisatie handboek. Deze guidelines 
mogen wij als voorbeeld meegeven. Gebruik ze! In geval van twijfel, vragen, suggesties: neem contact op 
met Anne Marie Hazenberg: 0624 550 548 / info@newmediabrains.com of met cecilla.scolaro@tnt.com 
(author).

www.newmediabrains.com



Reageren op social media berichten over 
jouw organisatie

NO

VOEL JE VRIJ OM TE REAGEREN
Reageer altijd op positieve berichten, 
suggesties, postings, om de discussie

op gang the houden

RAPPORTEER
Zoek de ‘Report’ button of stuur een
persoonlijk bericht naar de afzender

MONITOR ALLEEN
Negeer reactie naar deze specifieke

postings/berichten. Monitoor de situatie. 
Als het door blijft gaan raadpleeg dan je 

inhouse social media 
advisor/woordvoerder.

FIX THE FACTS
Check zelf de details en reageer met 

feiten op het bericht, wel zo dat
iedereen het kan zien (openbaar)

RESTAUREER
Verontschuldig je indien nodig, kijk wat

je kan doen om het probleem te 
verhelpen en laat zien dat je je goede
kant toont. Als je niet in staat bent het 
het probleem op te lossen, geef dan

een positieve suggestie indien
mogelijk.
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Is het bericht geschreven door een
ontevreden klant of relatie ?

Update / een bericht over jouw
organisatie? Is bericht / tone 

positief?

Bevat het bericht incorrecte info?

Is de auteur een troll? 
(iemand die probeert een ander in 
een verkeerd daglicht te stellen)

Is het bericht a grap, 
belachelijk of satirisch bedoeld?

Is het spam? 
(vage tekst met verdachte link)
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