
 
HANDVATTEN SOCIAL MEDIA DJI  

Als DJI’er ben je een ambtenaar en als ambtenaar is social media een goed middel om in contact te 

staan met de samenleving. Als privépersoon, maar ook in je werk is het handig om te weten wat er 

speelt. Op social media zijn werk en privé nauwelijks nog gescheiden. Het is daarom belangrijk om je 

bewust te zijn van de mogelijke effecten. Dat geldt ook als je social media alleen privé gebruikt. 

Immers: iedereen kan direct of indirect zien wat je publiceert, en de link met je werkplek is vaak snel 

gelegd. Je bent dus ook als privépersoon een vertegenwoordiger van DJI.  

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat voor een medewerker van DJI op social media wel 

kan en mag, en wat niet. Daarom hieronder een aantal tips om op veilige wijze te participeren binnen 

social media, zowel privé als in je werk als ambtenaar. 

 

Waarom social media? 

De samenleving speelt zich tegenwoordig net zo goed online als offline af. Mensen delen er 

ervaringen en geven gevraagd en ongevraagd hun mening. Het is goed voor DJI’ers om daar 

nieuwsgierig rond te kijken. Wat gebeurt daar, waar hebben mensen het over? Hoe ervaren mensen 

jouw organisatie of het werk dat jij doet? Als je op de hoogte bent van wat er in de samenleving 

leeft, neem je dat bewust of onbewust mee in je werkzaamheden. De blik van buiten kan verfrissend 

zijn. Daarom is online ‘luisteren’  belangrijk. Je hoeft geen actieve twitteraar of vlogger te zijn met 

honderden volgers, je hoeft niet elke dag een mening of bericht online te zetten: luisteren en 

meelezen is ook meedoen. Luisteren maakt van jou een beter geïnformeerde medewerker van DJI, 

die aansluiting heeft met de samenleving. 

 

Veiligheid  

Maak op een veilige wijze gebruik van social media. Dit geldt natuurlijk voor iedereen die gebruik 

maakt van social media, maar als medewerker van DJI ga je hier extra zorgvuldig mee om en neem je 

geen risico’s. Met ‘veilig’ bedoelen we:  

-Wees alert en zeer terughoudend met het geven of publiceren van persoonlijke gegevens, of 

gevoelige gegevens die met je werk te maken hebben.  

-Verspreid geen vertrouwelijke en interne informatie. 

-Foto’s van en/of informatie over collega's plaats je per definitie niet, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijke 

toestemming hebt gekregen.  

-Plaats geen herkenbare foto’s van of herleidbare informatie over justitiabelen, ook niet als je 

hiervoor toestemming hebt gekregen. 

 

Als je op persoonlijke titel plaatst 

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting en dus ook jij als ambtenaar. Je mag echter geen 

uitlatingen doen die je eigen functioneren of dat van de overheid kunnen schaden. Medewerkers van 

de Dienst Justitiële Inrichtingen werken uit naam van de minister, van de regering. Door jouw 

bijzondere positie let ‘de buitenwereld’ soms wat beter op wat je zegt en doet online. Een opmerking 

kan opeens nieuws worden. Wees ervan bewust dat mensen je ook in de rol van medewerker van DJI 

zien. Dus alles wat je plaatst, kunnen anderen in die context lezen en daarmee een ander effect 

hebben dan je misschien beoogde. Gebruik je social media op persoonlijke titel, dan mag je over niet-

vertrouwelijke zaken praten als je daarmee je collega’s, de organisatie en de bewindspersonen van 

het ministerie geen schade toebrengt. Maak duidelijk dat het om je eigen mening gaat. Schrijf in de 

ik-vorm. 

 

Als je namens de DJI spreekt 

Alleen als je hiertoe bevoegd bent, kun je uit hoofde van je functie een gesprek aangaan op het 

internet. Je spreekt dan namens de DJI en maakt jezelf met naam en functie bekend.  Houd rekening 

met auteursrechten. Gebruik geen logo’s, muziek, afbeeldingen etc. zonder toestemming vooraf. 
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DJI-accounts en DJI-groepen alleen na toestemming  

Accounts of groepen op sociale media namens de DJI, een directie, inrichting, dienst of onderdeel 

daarvan mogen alleen gemaakt worden in overleg met en met toestemming van de afdeling 

Corporate Communicatie.  

 

Let op je instellingen 

Alles wat je online publiceert, is zichtbaar (te maken) en soms lastig of niet te verwijderen. Wees er 

bewust van wat je plaatst, waar je dat doet en wie het kan zien. Stel de privacy-instellingen (settings) 

van het medium zorgvuldig in, zodat je weet met wie je welke informatie uitwisselt of deelt. Wees je 

ervan bewust dat iedereen die van jou informatie heeft gekregen, dat ook kan doorsturen, direct 

maar ook in een later stadium. Het gebeurt regelmatig dat informatie die ooit in vertrouwen is 

gedeeld op straat komt te liggen.   

 

Woordvoering  

De kans bestaat dat een journalist jou via social media benadert. Hierbij gelden dezelfde regels als 

voor de traditionele media (krant, radio, televisie e.d.). De algemene lijn is dat alleen het mediateam 

van de afdeling Corporate Communicatie en de Directie Communicatie van het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid contacten met journalisten heeft. Neem contact op met de afdeling Corporate 

Communicatie, zij kunnen je verdere informatie geven.   

 

Ten slotte  

Wil je iets via social media delen en twijfel je of het geschikt is. Of heb je een dilemma of probleem 

omdat je iets gedeeld hebt? Vraag jezelf dan het volgende af:  

-Kun je je collega’s daarna nog recht in de ogen kijken;  

-Zou je goedkeuring krijgen van je baas om het te plaatsen als je het zou vragen;  

-Zou je je op je gemak zou voelen als jouw bijdrage de volgende dag in de krant zou staan.  

Is het antwoord op één van de vragen nee, bespreek de kwestie dan eerst met je leidinggevende. 

Vraag eventueel samen om advies bij de afdeling Corporate Communicatie. Zo zorgen we er samen 

voor dat DJI rustig en zorgvuldig met de eventuele gevolgen om kan gaan. 

 

Vragen 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Corporate Communicatie. Daar zitten 

specialisten die graag met je meedenken. Loop eens bij de afdeling binnen op   van het 

hoofdkantoor in Den Haag of stuur een mail naar   
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Ambassadeursdag | 28 maart 2019 

Checkvragen 
 - Is deze post relevant voor mensen die niet bij DJI werken? 

 

- Is het onderwerp politiek gevoelig? (bijv. contrabande en beleid) 

 

- Privacy? Heb je toestemming van iedereen die op de foto staat? 

 

- Is dit een feit of een mening? 

 

- Breng ik mijn collega’s, VD of minister in verlegenheid? 
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