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Negeer,  
verwijder of meld  

het bij het platform.

Hoe reageer je als sociaal werker op  
een negatief bericht op sociale media?

Richtlijnen om online polarisatie aan te pakken

Respect! 
Je bereikt meer met een bericht als je 
communiceert vóór respect en gelijke behandeling 
dan tégen discriminatie of polarisatie.

Groepsnorm 
Sluit in je bericht aan bij een bestaande 
groepsnorm. Bijvoorbeeld: we behandelen elkaar 
met respect. 

Influencers 
Wanneer jongeren zien dat andere – het liefst 
populaire – jongeren zich uitspreken tegen 
discriminatie en merken dat racisme en homofobie 
niet ‘cool’ zijn, is de kans groot dat jongeren ook 
hun best zullen doen niet te discrimineren.

We zijn hetzelfde! 
Benadruk iets gemeenschappelijks als je iemand 
aanspreekt op ongewenst gedrag online. Bijvoor-
beeld de wijk waar jullie allebei zijn opgegroeid. 

Stimuleer empathie 
Dit kan door in een privébericht inlevingsvragen 
te stellen als: ‘Hoe zou jij het vinden als je wordt 
gediscrimineerd?’ Of deel een filmpje van iemand 
die vertelt over zijn ervaring na het ontvangen van 
haatberichten.

Wat werkt NIET online?
• Negatief bericht delen of ‘liken’ met boze  

gezichtjes
• Negatieve stereotypen herhalen
• Verschillen tussen mensen benadrukken
• Te veel aandacht geven aan extreme meningen
• Reageren op een ‘trol’ of op nepaccount
• In discussie gaan

Is het een  
echt persoon?

Inhoud
Is het discriminerend,  

kwetsend of bedreigend?

Foutieve informatie
Berust het op fake 
nieuws of foutieve 

informatie?

Gevaar
Is het een serieuze 

bedreiging naar een 
persoon of groep?

Invloed
Is het online gedrag  

van deze persoon door 
jou bij te sturen?

Wie
Ken je deze persoon?

Koppel door
Zet je ketenpartners 

in. Handel zoals je ook 
offline handelt.

Blijf monitoren. 

Corrigeer of  
meld het bij het 

platform.

Verwijder,  
modereer of meld, 
stel een positieve 
norm of deel een 

alternatief verhaal.

Stuur een  
privébericht of ga  

een live gesprek aan.

Tip: stel vragen en 
benadruk dat dit 

soort berichten niet 
geaccepteerd wordt in 
deze groep of platform. 

Zorg dat het bericht 
aangepast of  

verwijderd wordt.

tips
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