
Regels gebruik sociale media 
De Bibliotheek Kop van Overijssel 
 

1. Voor alle gebruikers (medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, etc.) 
a. Het is niet toegestaan om tijdens werktijd actief te zijn op sociale media, 

tenzij door de directie hiervoor toestemming is gegeven. 
b. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het 

geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkene 
niet schaadt. 

c. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij 
publiceert op sociale media. 

d. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten 
en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering 
van het bericht. 

e. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen 
van Bibliotheek gerelateerde situaties op sociale media te zetten, tenzij de 
directie betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben 
gegeven. 

f. Alle betrokkenen nemen de omgangsnormen in acht. Als omgangsnormen 
worden overschreden, (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, 
bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neem de directie 
passende maatregelen. 

 
2. Voor medewerkers tijdens werksituaties met toestemming directie 

a. Berichten op sociale media worden verstuurd op het account van de 
Bibliotheek Kop van Overijssel. 

b. Uit naam van de Bibliotheek Kop van Overijssel worden slechts officiële 
standpunten van de Bibliotheek geuit. (dus geen persoonlijke meningen) 

c. Uit naam van de Bibliotheek Kop van Overijssel wordt niet deelgenomen aan 
discussies, tenzij vooraf uitdrukkelijk het standpunt met de directeur is 
besproken. 

d. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met de richtlijnen neemt de 
medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende. 

 
3. Voor medewerkers buiten werksituaties 

a. Het is de medewerker toegestaan om, op persoonlijke titel, Bibliotheek 
gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of 
persoonsgebonden informatie over de Bibliotheek, haar medewerkers, 
vrijwilligers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de 
naam van de Bibliotheek niet schaden. 


