
                       

             OMGAAN MET SOCIALE MEDIA 

 TIPS VOOR TRAINERS, AFGEVAARDIGDEN & TEAMBEGELEIDERS 

 

 

KVK Westhoek wil een open en moderne vereniging zijn. We moedigen het gebruik van sociale media 

als een nieuwe manier van communiceren daarom ook aan. Dat is jammer genoeg niet altijd even 

evident! Daarom enkel do’s en dont’s om als trainer, afgevaardigde en/of teambegeleider met de 

sociale media om te gaan. 

 BLIJF LOYAAL TEGENOVER JE CLUB KVK WESTHOEK! 

Hou rekening met de waarden van KVK Westhoek als je op de sociale media 
(Facebook, Twitter e.a.) actief bent in de hoedanigheid van trainer, afgevaardigde of 
teambegeleider. 
 
CODE (communicatie – organisatie – discipline – engagement) blijft onze sleutel. 
 
Denk eraan dat je op de sociale media een ambassadeur van onze club bent! 
 

 MAAK DUIDELIJK DAT JE IN EIGEN NAAM SPREEKT. 

Schrijf altijd in de ik-vorm. 
 
Geef duidelijk aan dat hetgeen je neerschrijft je eigen mening is (en niet de algemene 
visie van de club) 
 

 HET INTERNET VERGEET NIET. 

Alles wat je op internet schrijft laat sporen na.  
 
Wat je geschreven hebt, blijft er staan en kan door iedereen gelezen en gebruikt 
worden.  
 
Denk twee (zelfs drie) keer na voor je iets op de sociale media gooit.  
 
Zeker als je ‘fel’ staat is het verstandig toch even te wachten vooraleer in de pen te 
kruipen. Laat het stof liever wat neerdwarrelen! 
 

 RESPECT TEGENOVER DERDEN. 

Kritiek op scheidsrechters, tegenstrevers, federatie, overheid en andere externen 
horen NIET thuis op de sociale media! 
 

 RECHT OP PRIVACY. 

Denk niet enkel aan je eigen privacy maar ook aan deze van anderen. Zonder 
toestemming verspreid je geen foto’s, adressen en contactgegevens van spelers! 

 



 

 AUTEURSRECHTEN. 

Vermeld altijd je bron als je oefenstof of ander materiaal verpreidt. 
 

 VRIEND WORDEN MET SPELERS? 

Denk er goed over na als je je spelers wel in je privé wil toelaten!  
 
Word je vriend met een speler dan meng je je opdracht binnen KVK Westhoek met je 
privé-leven! 
 

 VERGEET HET KLASSIEKE GESPREK NIET! 

Niet elke boodschap kan via de sociale media gebracht worden. Moeilijke en 
gevoelige thema’s (een niet-selectie bijvoorbeeld) moeten nog steeds in een 
persoonlijk gesprek behandeld worden. Je kan beter inspelen op de emoties van het 
moment! 
 

 

MAAK GEBRUIK VAN DE SOCIALE MEDIA 

maar… 

MAAK OOK GEBRUIK VAN HET GEZOND VERSTAND! 


