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Hoe kwam je als 
sociaal werker op 

sociale media 
terecht?



En jij?



www.menti.com
code 4565 2947

http://www.menti.com/


Waarvoor gebruik jij 
als ‘sociaal werker’ 

online media?



www.menti.com
code 4565 2947

http://www.menti.com/


• Zelf info verzamelen
• Netwerken
• Mobiliseren
• Informeren
• Praktijk bekend maken
• Verhalen vertellen
• Anderen beïnvloeden



Toon 
voorbeelden



Saida



Online politiserend werken
• Niet als hoofddoel
• Gebeurt organisch, stemmen versterken door middel van 

(sociale) media.
• Jongeren en vrouwen vooral zelf aan het woord laten.
• Vanuit de organisatie communiceren en niet vanuit 

privé-account.
• Via verschillende kanalen: Instagram, Facebook, Blog, 

Mainstreammedia



https://www.safespacevzw.be/media

https://www.safespacevzw.be/media


https://www.stampmedia.be/video/boodscha
p-aan-slachtoffers-van-racisme

https://www.stampmedia.be/video/boodschap-aan-slachtoffers-van-racisme


https://fb.watch/cHqlNsLJd7/

https://fb.watch/cHqlNsLJd7/




https://verbindjeverhaal.be/verhaal/waarheid-durven-en-doen-een-weekend-aan-
zee?fbclid=IwAR3PZAzYCbtxZG6BvO2RQdeamBlT4RoSFGf06d_A1a7GWqkx-vk1mLVMatw

https://verbindjeverhaal.be/verhaal/waarheid-durven-en-doen-een-weekend-aan-zee?fbclid=IwAR3PZAzYCbtxZG6BvO2RQdeamBlT4RoSFGf06d_A1a7GWqkx-vk1mLVMatw


Project Etnisch profileren
Project waar jongeren en volwassenen hun verhaal 
vertelden over wat dat met hen doet. Ze bieden 
handvaten over hoe je omgaat met jongeren.



Iwein



Beste minister Vandeurzen

Wij hebben allemaal deuken in onze ziel. 
Iedereen op deze fantastische planeet. 
U, wij en allen die hier eventjes tijd doorbrengen. 
De ene deuk is al groter dan de andere. Voor sommige mensen zijn ze nogal pijnlijk en zij hebben hulp nodig om de pijn de baas te kunnen, met vallen en opstaan. 
Gelukkig bestaat er een groep individuen die voor zichzelf heeft besloten een handje toe te steken. Hulpverleners, worden ze – soms ietwat oneerbiedig - genoemd.

Wij, het JAC-team van CAW Halle-Vilvoorde, horen bij deze groep. 
Elke dag opnieuw staan er 14 ontzettend gemotiveerde jongerenhulpverleners klaar om jonge mensen in deze samenleving bij te staan in het aangaan van uitdagingen en ogenschijnlijk onoverkomelijke 
hindernissen. Broodnodig, omdat de jeugd de toekomst heeft en ze, ondanks de vele vooroordelen, de steun verdient die wij kunnen bieden. 
U weet beter dan wie ook dat onze regio niet de meest evidente is. Die mooie, grote ring rond Brussel herbergt een al even mooie en indrukwekkend diverse bevolking. U wordt er bij deze meteen aan herinnerd dat 
het voor ons een hele klus is om aan elke vraag tegemoet te komen.

Elk van ons werd ooit ‘geraakt’ door het werk dat we doen. Ons team ontmoet een heel aantal jongeren die flink wat deuken hebben opgelopen en die in de ogen van velen zelfs een verloren zaak zijn. Maar keer op 
keer blijven we positief en proberen we die jongeren een plek te bieden waar ze even op adem kunnen komen en - wie weet - die een oplossing kan bieden.

We zouden in dit deel van onze brief een stukje kunnen schrijven over hoezeer het hulpverleningslandschap de laatste jaren is veranderd, enzovoorts enzoverder…. Maar aangezien u daar zelf wel het één en ander 
over weet, gaan we dat niet doen. Daarom donderen we maar meteen met de deur in huis: 
Ons CAW kreeg onlangs te horen dat de middelen, die het uit eigen zak betaalde om bijkomende hulpverleners aan te werven, niet kunnen verankerd worden. 
In je eigen vel snijden doet pijn. We hebben met eigen ogen de bloedrode cijfers mogen zien.    

We laten graag weten dat ons werk ons de laatste jaren al wat extra deuken heeft opgeleverd. Mensen die tegen een burnout aanlopen, zijn daar het duidelijkste voorbeeld van. Het zijn er spijtig genoeg meer en 
meer aan het worden. 
Vergeet niet dat u met hulpverleners te maken hebt. Mensen die zich, koste wat kost, blijven inzetten voor de goede zaak. Die de tranen verbijten om toch maar te kunnen helpen waar nodig. Ons team kan dit zeker 
en vast beamen. 

Echter, het allerbelangrijkste zijn de jongeren die we helpen. Die jongeren zijn ons bestaansrecht. Als u spreekt van kwalitatieve hulpverlening, dan durven wij stellen dat 14 mensen voor deze hele regio veel te 
weinig is om kwalitatieve hulp te bieden. Als er een nieuwe stroom jongeren aan komt kloppen, hebben we veeleer het gevoel te verzuipen dan te pompen. En we willen hen zo dolgraag helpen. En u wil snijden in 
dit team van 14 mensen? Wij zijn eerlijk gezegd een beetje sprakeloos.
Tenslotte, we zijn niet het enige team met deze noodkreet. Het hulpverleningsaanbod in onze regio is op veel vlakken nog steeds schraal. Overal botsen collega’s op wachtlijsten, regio-afbakeningen, enzovoorts. 
Onze creativiteit en flexibiliteit zijn niet grenzeloos.  

We zijn ons ervan bewust dat u zelf wellicht gewrongen zit tussen wat u wil verwezenlijken en waarin u tegengehouden wordt. Veel zal ongetwijfeld te maken hebben met centjes. Het zal u gegarandeerd een heel 
aantal slapeloze nachten en een paar extra deuken in uw ziel hebben opgeleverd. Daar hebben we alle begrip voor. 

En toch, meneer de minister, dringen we eropaan: Bouw niet af wat nu al niet echt comfortabel is. Hou die jongeren in het achterhoofd. Zij verdienen een werking die voldoende middelen heeft om de hulp te 
kunnen bieden die zij nodig hebben.















Stefan





















Oussama





















https://www.saamo.be/tool/de-andere-kant-
podcast-over-discriminatie/













Heb je tips of 
valkuilen per 

kanaal?





Welke rol speelt 
jouw organisatie?



• In eigen naam?
• In naam van je 

organisatie?
• Afspraken met je 

organisatie?



Sociale media = bagger 
over je heen krijgen?

Heb je daar ervaringen 
mee?



Welke impact?
(zijn alle straffe 

verhalen verteld?)



Schrijf je in voor de nieuwsbrief via:

www.sterksociaalwerk.be
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