
 

Social media gebruik door 
medewerkers op eigen accounts 

Social Media zijn niet meer weg te denken uit de communicatie. Er is geen snellere manier te vinden om 

met zoveel mensen tegelijk te communiceren en informatie, ideeën en meningen uit te wisselen. Social 

Media worden binnen Wageningen University & Research (WUR) in toenemende mate gebruikt voor 

informatieve, zakelijke en strategische communicatie met de verschillende stakeholders. Op Social Media 

worden maatschappelijke debatten gevoerd over onderwerpen in het hart van het Wageningse domein. 

Voor WUR is het belangrijk om daar aanwezig te zijn, om zelf debatten te initiëren en daarmee haar 

thought leadership te vestigen en te bevestigen. 

Veel medewerkers van WUR hebben er al ervaringen mee opgedaan. We hopen en verwachten dat er 

nog veel meer mensen de mogelijkheden van gebruik van Social Media gaan ontdekken en gebruiken. 

Met die intentie hebben we deze richtlijnen voor het gebruik opgesteld. 

Waarom Social Media gebruiken? Via Social Media kun je met de hele wereld communiceren en is het 

gemakkelijk om mensen te vinden die interesses met je delen . Daardoor kun je veel sneller een relevant 

netwerk opbouwen en inzetten bij de werving van nieuwe klanten, studenten of medewerkers, of om je 

verhaal aan een brede doelgroep te vertellen. Binnen WUR werken we allemaal aan de kwaliteit van 

leven, de verhalen over het werk dat we doen en wat daarmee bereikt kan worden vormen samen ‘het 

verhaal van WUR’ en ze hebben de potentie om de reputatie van WUR te beïnvloeden, daarom het is van 

belang dat je jouw deel van het verhaal vertelt en met anderen in gesprek te gaan over je werk. Op deze 

manier ben je een online ambassadeur voor WUR.  

Waarom Social Media richtlijnen? Deze richtlijnen zijn opgesteld om te zorgen dat je gebruik van 

Social Media een optimaal effect heeft zonder onbedoelde gevolgen. Wanneer je de do’s en dont’s 

gebruikt dan  beperk je  de risico’s en kun je  veel plezier en profijt hebben van Social Media.  

De do’s en dont’s zijn van toepassing op het Social Media gebruik door medewerkers op persoonlijke 

accounts. Dit  geldt voor accounts waarbij in het profiel is aangegeven dat iemand medewerker is van 

WUR, of als er in de boodschappen wordt gesproken vanuit de rol als medewerker. Deze do’s en dont’s 

zijn in lijn met alle overige afspraken en richtlijnen die van toepassing zijn op communicatie door 

medewerkers. De buitenwereld kent geen verschil tussen privé accounts en zakelijke accounts, die 

grenzen vervagen. 

Richtlijnen 
Voor officiële WUR accounts gelden dezelfde richtlijnen als voor medewerkers, meer specifieke richtlijnen 

voor officiële Social Media accounts zijn te vinden in Richtlijnen Social Media gebruik corporate accounts. 

Do’s 

 Wil je in je persoonlijke account aangegeven dat je werkzaam bent bij WUR of een van haar 

onderdelen? Vermeld dan in je profielomschrijving het organisatieonderdeel volgens de 

richtlijnen merkgebruik. Kijk voor meer informatie over richtlijnen merkgebruik in het 

merkenbeleid. 

 Zorg dat je op de hoogte bent van afspraken, codes en richtlijnen waar je je als medewerker van 

WUR aan dient te houden. Meer informatie over integriteit bij WUR kan je op intranet vinden.  

 Maak duidelijk wie je bent.  

 Maak duidelijk dat wat je plaatst je eigen mening is en niet die van de organisatie.  

 Wees eerlijk en zorg dat je feiten kloppen. Verwijs indien beschikbaar naar 

achtergrondinformatie op de website om je reactie te onderbouwen.  

 Ken je volgers, weet wie je doelgroep is. 

 Verplaats je in je doelgroep en plaats informatie die voor hen van waarde is.  

 Vraag je af of jij de juiste persoon bent op ergens op te reageren, gaat het over jouw expertise, 

of kun je iemand anders inschakelen?  
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 Als je een fout hebt gemaakt, corrigeer je die zo snel mogelijk, door bijvoorbeeld in een volgend 

bericht aan te geven dat je  je hebt vergist.  

 Wees respectvol naar anderen en houd rekening met culturele verschillen. 

 Blijf rustig en beleefd, ook als anderen dat niet zijn.  

 Gebruik de taal die bij je doelgroep past.  

 Zorg dat je reacties op je posts volgt en daarop tijdig (maximaal binnen enkele uren) reageert, 

maar realiseer je dat je niet of alle reacties of opmerkingen hoeft te antwoorden. Stem bij twijfel 

eventueel af met collega’s of met de communicatieadviseur.  

Onthoud dat alle uitingen op Social Media, ook als je ze zelf hebt verwijderd door zoekmachines 

teruggevonden kunnen worden.  

 Word je naar aanleiding van je uitingen benaderd door de pers, neem dan contact op met de 

communicatieadviseur van je organisatie onderdeel.  

 Probeer offline in gesprek te komen als de discussie te complex wordt, bijvoorbeeld via een 

persoonlijk bericht  waarin je mailadressen of telefoonnummers uitwisselt.  

 Als je merkt dat men zich negatief uitlaat over onze organisatie of over collega’s neem dan 

contact op met de betreffende communicatieadviseur  

Dont’s 

 Doe niets waardoor je de organisatie, je collega’s, klanten of relaties in verlegenheid kan 

brengen. 

 Spam niet! 

 Wees zeer terughoudend in discussies waarin politiek, etniciteit of religie een rol spelen. 

 Gebruik Social Media niet als luidspreker, maar ga in gesprek.  

 Reageer niet verdedigend op een bericht maar ga op een beleefde manier het gesprek aan. 

Anders roept het alleen maar meer reactie en discussie op. 

 Presenteer geen meningen als die niet onderbouwd zijn. 

 Plaats geen vertrouwelijke informatie. Geef adresgegevens en telefoonnummers nooit door via 

Social Media maar altijd via een persoonlijk bericht.  

 Spreek niet namens anderen, maar beperk je tot je persoonlijke mening. 

 Spreek niet namens WUR vanaf een persoonlijk account. 

 Gebruik geen officiële logo’s of andere beeldmerken van WUR. 

 Plaats geen content waar copyrights op rusten. 

 Plaats niet als je twijfelt maar overleg met de verantwoordelijke woordvoerder. 

Meer informatie 
Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande do’s en dont’s dan kan je contact opnemen via 

socialmedia@wur.nl  of neem contact op met de communicatie adviseur van je eenheid. 
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