
Online 
agressie
Steeds vaker laten cliënten zich op social 
media uit over hun hulpverlener. Vrijheid van 
meningsuiting is een belangrijk goed, maar 
het gaat te ver wanneer jeugdzorgwerkers 
bewust in een kwaad daglicht worden 
gesteld of zelfs worden bedreigd. Deze folder 
beschrijft wat je preventief kunt doen tegen 
online agressie en hoe je kunt handelen als 
het tóch gebeurt. Daarnaast krijg je informatie 
over wat strafbaar is en wat je moet weten als 
je aangifte wil doen. 



Wat 
kun  je 

doen...

Als teamleider /  
gedragsdeskundige
Preventief:

• Zorg dat jeugdzorgwerkers weten welke mogelijkheden social media 
heeft voor cliënten om zich negatief uit te laten over hen. Maak er 
bijvoorbeeld een terugkerend thema van in overleggen. Jeugdzorg-
werkers geven aan dat zij hier behoefte aan hebben. Richtlijnen en/of 
afspraken op intranet plaatsen bijvoorbeeld, is niet voldoende.

• In casuïstiekbesprekingen kan je jeugdzorgwerkers er op attenderen 
zichzelf online op te zoeken, zeker wanneer het vermoeden bestaat 
dat een cliënt zich online zal uiten over de jeugdzorgwerker.

• In naam van de teamleider kan een cliënt gewaarschuwd worden voor 
de stappen die ondernomen worden wanneer hij of zij de jeugdzorg-
werker in een kwaad daglicht stelt of bedreigt via social media. 

En als het dan toch gebeurt:

• Begeleid de jeugdzorgwerker bij alle stappen die genomen worden. 
Zorg ook voor emotionele ondersteuning. Online agressie kan grote 
impact hebben door de gevolgen op lange termijn. Vaak wordt ook  
het privéleven van de jeugdzorgwerker geraakt, omdat een bericht 
rond blijft gaan via social media of omdat informatie over het privé
leven wordt gebruikt.

• Laat de cliënt weten dat zijn of haar gedrag niet geaccepteerd wordt 
en welke stappen er ondernomen worden. 



Als management  
of directie
Preventief:

• Wees duidelijk naar cliënten over de omgangsregels. Hang 
bijvoorbeeld een poster in de wachtkamer met informatie over  
welke afspraken er binnen de organisatie gelden.

• Informeer cliënten die een gesprek willen opnemen over wat wel  
en niet mag met deze opname.

• Zorg ervoor (bijvoorbeeld door middel van een training) dat 
jeugdzorgwerkers zich bewust zijn van wat ze op hun eigen social 
media-kanalen zetten en wat zichtbaar is voor cliënten. Informeer hen 
over privacy instellingen. Dit kan een standaard onderdeel zijn van een 
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

• Zorg ervoor dat het voor jeugdzorgwerkers duidelijk is wat wel en niet 
mag op social media (inclusief Whatsapp) in het contact met cliënten.

• Maak op regionaal niveau afspraken met politie en Openbaar 
Ministerie over wat te doen als cliënten tóch online de 
jeugdzorgwerker in een kwaad daglicht stellen of bedreigen.

• Onderzoek de mogelijkheden tot het versimpelen van 
incidentmeldingen binnen de organisatie, zodat er meer duidelijkheid 
komt over het aantal incidenten van online agressie.

En als het dan toch gebeurt:

• Zorg dat het voor jeugdzorgwerkers duidelijk is bij wie en hoe ze dit 
kunnen melden en welke vervolgstappen er genomen worden. Geef aan 
welke bewijslast ze nodig hebben en wat er mee gedaan kan worden. 

• Online smaad, laster of bedreiging kan een jeugdzorgwerker 
jarenlang achtervolgen, doordat het via social media gedeeld blijft 
worden. Het is dus niet ‘klaar’ bij het doen van aangifte. Daarmee 
kan online agressie grote impact hebben op de jeugdzorgwerker. 
Goede nazorg is daarom van groot belang. Officiële nazorg kan door 
verschillende personen worden verricht: de direct leidinggevende, een 
vertrouwenspersoon of een getrainde collega. Sommige organisaties 
schakelen een externe deskundige in.



Als jeugdzorg
professional 
(jeugdzorgwerker / medewerker)

Preventief:

• Google jezelf maandelijks. Je kunt ook op je naam zoeken op de social 
media-platformen. Ook als je niet op social media zit, kan jouw naam 
daar genoemd worden. 

• Check minimaal één keer per maand je privacy instellingen op je social 
media-accounts. Je kunt een collega, waar je geen connectie mee hebt 
op social media, vragen jou op te zoeken en te laten zien wat allemaal 
zichtbaar is. Op www.mijnonlineidentiteit.nl staan tips hoe je je priva-
cy instellingen aan kunt passen.

• Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken die binnen jouw orga-
nisatie gelden wanneer er sprake is van online agressie tegen jou en/
of je collega’s. 

En als het dan toch gebeurt:

• Neem online agressie serieus. Een verhaal dat gedeeld wordt op  
social media kan snel zijn eigen leven gaan leiden. Dat betekent dat  
je direct actie moet ondernemen volgens de afspraken die binnen 
jouw organisatie gelden. 

• Je kunt op social media een bericht ‘rapporteren’. Je wordt dan  
gevraagd waarom het bericht niet ok is. Wees je ervan bewust dat  
de meeste platformen terughoudend zijn met het verwijderen van 
berichten. Ga er dus niet van uit dat het hiermee is opgelost.

• Zie online agressie als een vorm van onmacht van de cliënt. Ze zijn zich 
vaak niet bewust van de gevolgen die het bericht op lange termijn kan 
hebben. Probeer zo snel mogelijk met de cliënt in contact te komen 
om die gevolgen te beperken.

• Zoek steun bij je collega’s, de vertrouwenspersoon of je leidinggevende. 
Online agressie heeft vaak veel impact.



Hoe zit het juridisch?
Overweeg je aangifte te doen? Bespreek het eerst in je organisatie en 
bekijk samen of het nodig is juridisch advies in te winnen. Soms is er een 
jurist in dienst bij je organisatie. Anders kun je advies inwinnen bij een 
jurist die deskundig is in (jeugd)strafrecht en civielrecht.

Op www.jeugdzorg-werkt.nl vind je een onderdeel met juridische vragen 
en de antwoorden daarop. De vragen zijn beantwoord door Mr. Gerda ter 
Haar. 

Wanneer is er sprake van online smaad/laster/
belediging en bedreiging? 

Het wetboek van strafrecht kent verschillende wetsartikelen die vallen 
onder de titel ‘belediging’. Het gaat onder andere om de volgende drie 
artikelen: Artikel 261 Sr (smaad (schrift)); 262 (laster) en 266 (eenvoudige 
belediging). 
In een andere titel, ‘misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid’, valt het 
zwaardere delict artikel 285 ‘bedreiging’. 
• Bij smaad moet er sprake zijn van het ‘aanranden van goede eer en 

naam’ door het noemen van een feit en ook om er ruchtbaarheid aan 
te geven. 

• Als het gebeurt door het openlijk verspreiden, zoals publicatie op social 
media, heet het smaadschrift. 

• Van laster is sprake als degene die smaad(schrift) pleegt, weet dat hij 
dat doet in strijd met de waarheid. 

• Van belediging is sprake als een opzettelijke belediging niet het karakter 
heeft van smaad(schrift), maar wel geplaatst wordt op social media. 

• Bedreiging gaat een stap verder; onder andere door te stellen dat het 
om bedreiging met een misdrijf dient te gaan.

Voorbeelden

Als er een foto van jou op internet geplaatst wordt met de tekst ‘kinder-
verkrachter’ kun je aangifte doen van smaadschrift/ laster en/of beledi-
ging. Zo ook als er een ‘zwarte lijst’ op Facebook rondgaat met jeugdzorg-
medewerkers die niet deugen en jouw naam staat er bij.

Anders is het als je een filmpje krijgt doorgestuurd met het doorladen van 
een pistool: dat valt onder bedreiging.  Als je een bericht van de vader 
van één van je cliënten krijgt met de tekst ‘Ik weet waar je kinderen op 
school zitten’ is het bij bewijs van bedreiging van belang dat je aantoont 
dat er door die opmerking een redelijke vrees is ontstaan dat er een mis-
drijf tegen hen wordt gepleegd. De rechter zal alle omstandigheden in 
aanmerking nemen voor bewijs van bedreiging.
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