
Socialmediacode	  
	  
Iedereen	  die	  iets	  publiceert,	  heeft	  daarmee	  de	  verantwoordelijkheid	  om	  na	  te	  denken	  over	  
de	  aard	  en	  de	  gevolgen	  van	  de	  publicatie.	  
	  
Gebruikers	  van	  social	  media	  
Socialmediagebruikers	  zijn	  niet	  een	  specifieke	  beroepsgroep	  met	  specifieke	  ethische	  
codes,	  zoals	  bijvoorbeeld	  journalisten.	  Onder	  gebruikers	  vallen	  tieners,	  grote	  bedrijven,	  
freelance	  journalisten,	  professionals	  die	  hun	  expertise	  zichtbaar	  willen	  maken	  voor	  een	  
breder	  publiek	  en	  huismoeders.	  	  
	  
Ook	  is	  er	  nauwelijks	  een	  grens	  aan	  het	  aantal	  soorten	  social	  media.	  Facebook	  heeft	  maar	  
weinig	  gemeen	  met	  Periscope	  en	  Twitter	  heeft	  maar	  weinig	  gemeen	  met	  Academia.edu.	  	  
Elk	  van	  de	  socialmediakanalen	  verdient	  in	  feite	  een	  eigen	  code.	  Maar	  dat	  is	  wat	  teveel	  
van	  het	  goede.	  	  
	  
Doel	  van	  deze	  socialmediacode	  is	  het	  vormen	  van	  een	  beeld	  wat	  een	  goed	  gebruik	  is	  van	  
social	  media,	  daarom	  de	  naam	  socialmediacode.	  Dus	  niet	  om	  iets	  op	  te	  leggen	  aan	  
anderen.	  Wanneer	  sluit	  je	  goed	  aan	  bij	  hoe	  social	  media	  naar	  hun	  aard	  zijn?	  Deze	  code	  
kijkt	  uitsluitend	  naar	  social	  media	  die	  publiek	  zijn,	  daarom	  staat	  bijvoorbeeld	  Whatsapp	  
er	  niet	  tussen.	  	  
	  
1.	  de	  kracht	  en	  de	  beperkingen	  van	  social	  media	  
1.1	  Maak	  zo	  goed	  mogelijk	  gebruik	  van	  de	  specifieke	  eigenschappen	  van	  een	  social	  
medium.	  

Toelichting:	  Elk	  medium	  waarop	  berichten	  gepubliceerd	  wordt,	  heeft	  zo	  zijn	  
beperkingen.	  Neem	  Twitter,	  waarvan	  de	  berichten	  maximaal	  honderdveertig	  
tekens	  bedragen	  of	  Youtube,	  waarop	  communicatie	  in	  tekst	  op	  zijn	  minst	  
ongebruikelijk	  is.	  Wat	  bij	  elk	  van	  de	  social	  media	  belangrijk	  is,	  is	  dat	  zo	  goed	  
mogelijk	  gebruik	  gemaakt	  wordt	  van	  de	  kracht	  en	  de	  zwakte.	  Bij	  Twitter	  is	  dit	  de	  
noodzakelijke	  bondigheid,	  die	  voorkomt	  dat	  je	  allenlange	  stukken	  tekst	  plaatst,	  
bij	  Periscope	  is	  dit	  het	  uitzenden	  van	  livebeelden,	  bij	  Academia	  is	  dit	  dat	  je	  in	  
principe	  ‘affe’	  artikelen	  en	  dergelijke	  publiceert.	  

1.2	  Interacteer.	  
Toelichting:	  Anders	  dan	  bij	  ‘traditionele’	  media,	  bieden	  social	  media	  nadrukkelijk	  
de	  kans	  om	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  Waar	  nieuwswebsites	  weliswaar	  veelal	  de	  
mogelijkheid	  bieden	  om	  te	  reageren	  op	  berichten,	  is	  er	  een	  vrij	  nadrukkelijke	  
kloof	  tussen	  auteurs	  en	  reageerders.	  Bij	  social	  media	  is	  die	  er	  als	  het	  goed	  is	  veel	  
minder.	  Ook	  voor	  mediabedrijven	  geldt	  dat	  zij	  het	  best	  van	  social	  media	  
gebruiken	  maken	  als	  zij	  interacteren	  met	  anderen.	  

1.3	  Maak	  het	  persoonlijk.	  
Toelichting:	  Naar	  zijn	  aard	  is	  een	  social	  medium	  tamelijk	  egalitair	  van	  aard.	  
Autoriteit	  wordt	  niet	  zomaar	  erkend.	  Maak	  daar	  als	  journalist,	  mediaorganisatie	  
of	  bedrijf	  gebruik	  van	  gebruik	  van	  door	  niet	  alleen	  eindproducten	  te	  verspreiden,	  
maar	  ook	  inzicht	  te	  geven	  in	  proces	  en	  twijfels	  te	  uiten.	  

	  
2.	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  zender	  van	  uitingen	  via	  social	  media	  
2.1	  Denk	  na	  over	  de	  manier	  waarop	  een	  uiting	  ontvangen	  wordt.	  



Toelichting:	  Zeker	  wanneer	  een	  medium	  dwingt	  tot	  beknoptheid,	  zoals	  Twitter,	  
kan	  nuance	  uit	  beeld	  verdwijnen.	  De	  uitdaging	  is	  dan	  om	  in	  de	  beperktheid	  toch	  
zo	  accuraat	  mogelijk	  te	  communiceren.	  Ook	  kan	  je	  soms	  in	  het	  vuur	  van	  het	  
ogenblik	  uitingen	  doen	  waar	  je	  later	  spijt	  van	  hebt.	  Het	  is	  beter	  om	  voorzichtig	  te	  
zijn	  :)	  

2.2	  Zorg	  voor	  variatie.	  
Toelichting:	  Niemand	  houdt	  van	  een	  vastzittende	  naald)	  

2.3	  Wees	  niet	  alleen	  zender,	  maar	  ook	  ontvanger	  
Toelichting:	  Want	  het	  idee	  van	  social	  media	  is	  wederkerigheid.	  Neem	  een	  
medium	  als	  Twitter:	  als	  je	  niemand	  volgt	  en	  nooit	  op	  anderen	  reageert,	  ben	  je	  
domweg	  niet	  interessant.	  	  

	  
3.	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  ontvanger	  van	  social	  media	  
3.1	  Wees	  welwillend	  

Toelichting:	  De	  beperkingen	  van	  social	  media,	  zowel	  in	  technische	  mogelijkheden	  
als	  in	  aanbod	  van	  niet-‐professionele	  gebruikers,	  zorgt	  dat	  er	  op	  social	  media	  niet	  
altijd	  perfect	  gecommuniceerd	  wordt.	  Iemand	  kan	  met	  de	  beperkte	  ruimte	  in	  
bijvoorbeeld	  een	  twitterbericht	  soms	  onhandig	  formuleren.	  Dat	  hoort	  erbij.	  

3.2	  Wees	  niet	  alleen	  ontvanger	  
Toelichting:	  Want	  het	  idee	  van	  social	  media	  is	  wederkerigheid.	  


