
Is social media wel zo social 

 

 

Waarom wordt er niet meer naar ons geluisterd, waarom kunnen de 

“gezaghebbers” in Nederland maar ongestoord doorgaan met hun terreur? 

Hoe dat is gekomen? Ben bang dat internet en dan met name Facebook hier 

één van de grote boosdoeners is. 

Facebook geeft de mensen een laagdrempelig platform om te klagen, te klagen 

en nog meer te klagen. Men heeft het idee dat ze de frustraties van zich af 

hebben geschreven. Je hoort het wel vaker: “schrijf het van je af, lucht op”, 

maar in feite schiet je er geen drol mee op. Ja, een paar likes misschien, maar 

daar win je de oorlog echt niet mee. De problemen blijven. Volgens mij zijn er 

de laatste jaren meer Facebook-groepen opgestart over sociaal onrecht dan 

ooit tevoren. 



Wat mij de laatste jaren ook is opgevallen dat het nagenoeg onmogelijk is de 

diverse groepen te laten samenwerken. Ik bedoel daarmee, het kenbaar maken 

van een groep in een andere. De berichten worden vaak direct verwijderd. Ook 

egotripperij is niet van de laatste tijd. Bang om de eigen identiteit te verliezen? 

Zou het niet weten, maar slim is het niet., want pas dan kun je beginnen om 

een echte vuist te maken naar de Overheid en naar andere instanties, zoals 

zorgverzekeraars, belastingdiensten, uitkeringsinstanties, corrupte 

schuldhulpverleners, jeugdzorg enz. En helemaal wanneer je als groep de 

moed en de energie hebt om wel de mouwen op te stropen en de barricades op 

te gaan en waar mogelijk de “gezaghebbers” dwars te liggen. 

Hoe we dit moeten gaan oplossen, geen idee, maar ben al lang bezig met het 

zoeken naar een oplossing. Ik ben er wel van overtuigd dat dit de volgende 

stap is waar we, en dan met name de beheerders, serieus over moeten gaan 

nadenken. Facebook heeft veel voor- en nadelen, maar als je social media op 

de juiste manier gebruikt én beheert is er veel meer mogelijk dan we denken, 

en pas dan kun je resultaten boeken. Dan wordt social media een serieus 

instrument om een vuist te maken tegen alle misstanden waar heel veel 

mensen momenteel mee te maken hebben. Gebruik elkaars kennis, ervaring én 

netwerk. Een lange adem en een paar flinke ballen zijn wel gewenst, want het 

zal een lang en slepend proces gaan worden. Gelukkige zijn die ingrediënten 

bij veel beheerders van groepen aanwezig, nu nog de handen ineen en open 

staan voor elkaar! 
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