Inleiding
Rotonde wil medewerkers een houvast bieden
bij het gebruik van sociale media. We spreken
hier over facebook, twitter, instagram enz.
Sinds enige tijd heeft Rotonde een mooie
facebookpagina. Hierop zetten we allerlei
thema’s die we graag willen delen met de
buitenwereld. Zaken waar we trots op zijn,
nieuwe ontwikkelingen, dagdagelijkse leuke
nieuwsjes, vacatures, …. we hebben genoeg te
vertellen.
Maar de sociale media hebben ook hun
valkuilen, vandaar enkele richtlijnen voor het
gebruik van sociale media.

Richtlijnen gebruik sociale media
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Blijf professioneel. Het digitale gedrag op sociale media wijkt eigenlijk niet af van het
“real life” gedrag. Vraag je af of je hetzelfde luidop zou zeggen in een zaal vol met
collega’s.
Als je iets post, schrijf dan altijd in de eerste persoon.
Behandel anderen met respect en kies je woorden zorgvuldig. Wees voorzichtig met
humor, ironie en sarcasme. Met name deze zaken kunnen anders worden
geïnterpreteerd dan ze bedoeld zijn.
Je hoort en ziet veel op de werkvloer. We verwachten van Rotondemedewerkers dat
ze geen vertrouwelijke informatie publiceren op sociale media.
Ga voorzichtig om met meningen en gesprekken van collega’s, cliënten en hun
netwerk. Voorkom dat wij, onze cliënten of het netwerk in de problemen komen
doordat informatie op het internet wordt gezet.
Het is medewerkers toegestaan om kennis en informatie te delen via sociale media,
mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen
niet schaadt. Interne communicatie is bestemd voor intern gebruik.
Medewerkers van Rotonde zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren
(gaat over inhoud). Hierbij respecteren zij ook copyrights. Zorg hierbij dat de feiten
kloppen.
Ook tijdens het werk vindt ontspanning plaats. Wat daar gebeurt is privé. Respecteer
dat van jezelf en van anderen.
Gebruik de sociale media niet als klaagmuur. Als je op- of aanmerkingen hebt over de
gang van zaken of een werkwijze binnen Rotonde, zoek dan je leidinggevende op.
Rotondemedewerkers weten dat publicaties op sociale media ALTIJD vindbaar zijn,
ook na verwijdering. Op internet is privacy relatief, denk dus goed na voordat je iets
online zet.
Iedere dienst/afdeling kan afspraken “Op Maat” maken betreffende het gebruik van
sociale media tijdens de werkuren.

Maar bovenal: Gebruik je gezond verstand!

