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Facebook als sociaal vangnet
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Vlaanderen. We stelden My Pham 33, project-
medewerker informatie, enkele vragen over dit
nieuwe fenomeen.

Is het een positieve evolutie dat nieuwe
media zoals Facebook een steeds grotere
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“Mensen die elkaar opzoeken en elkaar on-
dersteunen en motiveren, dat is altijd po-
sitief, of dat nu ‘in real life’ of online is. Het
sociale vangnet dat je vroeger in je eigen om-
geving had, is in onze moderne samenleving
niet altijd meer aanwezig. Dan bieden sociale
media een oplossing. Wie te maken heeft met
een zeldzame aandoening of problematiek,
vindt online makkelijker lotgenoten dan in
de nabije omgeving. Je voelt je minder een
buitenbeentje, je vindt er mensen met wie je
je zorgen kunt delen. Je kunt in online zelf-
hulpgroepen opnieuw het gevoel krijgen dat je
erbij hoort. Als nieuwe media extra mogelijk-
heden bieden om je eigen leven en gezond-
heid in handen te nemen, dan kunnen we dat
alleen maar toejuichen.”

Wat is het voordeel van lotgenotencontact
via Facebook?
“Het is vooral gemakkelijker. Je moet je niet
verplaatsen om met anderen in contact te ko-
men, en de steun die je zoekt is op vrijwel elk
moment beschikbaar. Je kunt online gaan, een
gesprek aangaan of berichten lezen wanneer

33 Interview op 23 mei 2013.

je dat zelf wil. De drempel is een stuk lager
��� � ��� ������ ������������� �� ����	 ��-
zelf niet voor te stellen aan de anderen, maar
kunt een stukje anonimiteit bewaren. Het is
een beetje afstandelijker, maar dat maakt het
voor veel mensen net gemakkelijker.
Bij Facebook moet je wel je eigen privacyin-
�	������� ���� ���	����� �� �� ������ ���-
doende af te schermen. Aangezien de functi-
onaliteiten van Facebook continu veranderen,
is dat helaas niet zo evident voor wie minder
goed overweg kan met het internet.
����� �������������� 	������ ��� ��� ��-
der doelpubliek aan. Het zijn vaak mensen die
al vertrouwd zijn met sociale media, maar die
door een drukke job of druk gezinsleven de
stap niet zetten naar een ‘echte’ groep.

“Mensen die elkaar opzoeken en
elkaar ondersteunen en motive-
ren: dat is altijd positief, of dat
nu reallife is of online.”

My Pham
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Ook jongere mensen kunnen makkelijker de
stap zetten naar een online groep of pagina.
$��� �������� ��� ��� ������ ������������
weinig aantrekkelijk ogen, terwijl ze zich via
allerhande fora of via Facebook vrijblijvender
en makkelijker kunnen engageren. Voor hen
zijn deze media immers niet ‘nieuw’, ze maken
deel uit van hun leefwereld.
Lotgenotencontact op Facebook kan ook sen-
sibiliserend werken voor de buitenwereld: wie
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lid is van een pagina of een open groep, kan
zijn omgeving bewuster maken van de pro-
blematiek. Vrienden op Facebook zien zijn
�����	����� �� ��� ������ �� ������ �� %�-
richten volgen.
Een aandachtspunt is echter de moderatie van
zo’n pagina of groep. De gesprekken moeten
een constructieve toon aanhouden en niet ver-

zeilen in negativisme. Net als voor het bege-
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een doordachte tool zijn in het aanbod van
��� ������������� �� ���	 ��	 ������ ����
een pagina of groep aanmaken, zonder je te
bekommeren over het verdere beheer ervan.”

De rol van de sociale media bij crisissen

Na het hevige en korte onweer op het Pukkelpopfestival in de zomer van 2011, vielen vijf

doden en liepen heel wat mensen verwondingen op. Facebook en in het bijzonder Twit-

ter speelden een bijzondere rol tijdens en na dit drama.

Zo werd al voor de ramp uitgebreid gewaarschuwd voor gevaarlijk onweer dat richting

Limburg trok. Meteen na het drama bleken de mobiele gsm-netwerken snel overbezet te

zijn. Dit vormde vooral een probleem voor het telefoonverkeer. Dataverkeer was wel nog

mogelijk en daarom begonnen veel aanwezigen gebruik te maken van Twitter om con-

tact te zoeken met het thuisfront om te laten weten dat ze ongedeerd waren. Omgekeerd

zochten thuisblijvers via Twitter naar nieuws van op Pukkelpop aanwezige familieleden.

De hashtag #pp11 werd toen het meest gebruikt.

Toen het festival werd stopgezet en de campings ontruimd werden, moesten velen plots

op zoek naar een lift naar huis of een slaapplaats in de buurt. Al snel boden mensen hun

hulp aan via Twitter en werden vragers en aanbieders met elkaar in contact gebracht.

Andere mensen hielpen mee door de boodschap mee te verspreiden op Twitter.

Ook verschillende bedrijven en instellingen boden hun hulp aan via Twitter.

Op Facebook werd ook uitgebreid aandacht besteed aan dit drama. Naast een ‘Safe-

house’ 34 waar aanwezigen konden laten weten aan familie dat alles in orde was werd

er een speciale pagina opgericht: ‘Pukkelpop 2011: het noodweer en getuigenissen! RIP

aan de slachtoffers’ met video’s, geschreven teksten, foto’s, krantenartikels … 35

De pagina werd gedurende één week gevoed en viel dan stil.

De overheid heeft na dit drama lessen getrokken uit het gebruik van sociale media door

de betrokkenen en in werkgroepen uitgewerkt hoe ze deze zelf kunnen gebruiken bij

rampen. Helaas heeft het treinongeval in Wetteren in 2013 ons getoond dat het voorlopig

nog bij goede intenties blijft.

34 (https://www.facebook.com/pages/Pukkelpop-Safehouse-niet-Officieel/ 182836471784870)
35 (https://www.facebook.com/pages/RIP-slachtoffers-noodweer-Pukkelpop11/ 148647695220347)


