Week van de Mediawijsheid 2021
Het thema van dit jaar is Samen Sociaal Online. Hieronder volgt de officiële aankondiging van de
Week van de Mediawijsheid 2021 en het thema. Daaronder volgen teksten die u kunt gebruiken bij
het opmaken van een aankondiging op uw sociale media kanalen, nieuwsbrief of website.
Samen Sociaal Online
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik
van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar
ons leven in die online wereld staat ook onder druk. Waar we online voortdurend met elkaar in
verbinding staan, maken we ons zorgen over toenemende polarisatie (SCP, 2019). Waar alle kennis
van de wereld een binnen handbereik ligt, is het door een groeiende hoeveelheid desinformatie
moeilijk te beoordelen of iets echt waar is. En waar we ons online vrij kunnen bewegen, voelt het
daar soms niet veilig door haat en cybercriminaliteit.
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar
elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze
boodschap bij de ander overkomt en elkaar de ruimte geven om anders te denken. Ook een plek
waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat. Op die
manier blijft de online wereld voor iedereen en van iedereen.
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat in het teken van: Samen Sociaal
Online. Samen staan we stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. Tijdens deze
campagne wordt ruimte gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan en krijg je handvatten
om jezelf of een ander mediawijzer te maken. Zo worden we allemaal een stukje weerbaarder en
digitaal vaardiger.

Onderstaande teksten kun je gebruiken bij het maken van een post op sociale media of bericht op de
website van je organisatie.
Facebook
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik
van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar
de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe
ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij dat we het online samen
sociaal kunnen houden?
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal
Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. Ook wij
[eventueel naam van uw organisatie toevoegen] maken ruimte om hierover in gesprek te gaan.
> CTA optie 1: Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl om te zien welke activiteiten er bij
jou in de buurt of online te doen zijn.

> CTA optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is.
Instagram
Hoe ervaar jij de online wereld? Voel je je er verbonden en veilig? Het afgelopen jaar zijn we massaal
online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en
leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder
druk. En hoe denk jij dat we het online samen sociaal kunnen houden?
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat in het teken van: Samen Sociaal
Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om
hierover met elkaar in gesprek te gaan.
> CTA optie 1: Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl om te zien welke activiteiten er bij
jou in de buurt of online te doen zijn. En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven
van leuke activiteiten en handige informatie. #samensociaalonline #WvdM
> CTA optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is.
#samensociaalonline #WvdM
Twitter
Optie 1 - Aankondiging van de Week van de Mediawijsheid
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren er veel plezier en gemak. Maar de
online wereld staat ook onder druk. Hoe houden we het samen sociaal online? Ontdek het tijdens de
Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021). www.weekvandemediawijsheid.nl
#samensociaalonline #WvdM
Optie 2 - Aankondiging van eigen activiteit tijdens de Week
Tijdens de Week van de Mediawijsheid organiseren wij op [datum] een leuke [activiteit] voor
[doelgroep]! Ga naar [url] om je aan te melden. #samensociaalonline #WvdM
Website
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. Dat is ook terug te zien in de cijfers: zo’n driekwart
van de mensen gebruikte in 2020 online media zoals WhatsApp en videobellen. In 2015 was dat nog
57% (SCP, 2021). We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken
en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden.
Maar ons leven in die online wereld staat ook onder druk. Waar we online met elkaar in verbinding
staan, maken we ons zorgen over de verdeeldheid tussen mensen (SCP, 2019). Waar alle kennis van
de wereld een binnen handbereik ligt, is het door steeds meer desinformatie moeilijk te beoordelen of
iets echt waar is (Rathenau Instituut). En waar we ons online vrij kunnen bewegen, voelt online soms
niet veilig door haat en cybercriminaliteit. Hoe zorgen we ervoor dat de online wereld een prettige en
sociale plek blijft? Oftewel, hoe houden we het samen sociaal online?

> CTA optie 1: Kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl om te zien welke activiteiten er bij
jou in de buurt of online te doen zijn. En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven
van de campagne. #samensociaalonline #WvdM
> CTA optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.weekvandemediawijsheid.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is.
En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven van de campagne.
#samensociaalonline #WvdM

