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Toerustingsdag Member Care Nederland 2012
Membercare en de digitale media
Vrijdag 16 november 2012

Leven tussen twee gemeenschappen
Hoe vind je balans in het deel worden van de nieuwe cultuur en kun je tegelijkertijd nauwe
banden houden (via internet) met het thuisfront? Na een korte inleiding inventariseren we in
kleine groepen welke vragen er zijn, hoe organisaties hierover praten met hun werkers,
welke valkuilen er zijn, maar ook welke zegen de digitale media brengt. Door de
terugkoppeling willen we van elkaar leren en krijgen we huiswerk mee om in onze
organisaties, misschien samen met anderen, verder uit te werken.

• Enkele Aantekeningen en observaties uit de workshop.
• SOCIALE MEDIA BRENGT MENSEN SAMEN!
o Het gaat om mensen, niet om computers of andere
technologie die met elkaar communiceren.
Stelling:
"Juist in het leven tussen twee gemeenschappen luistert het gebruik van
internet heel nauw.
Het verlangen naar contact met het thuisfront is sterk, maar kan de
werkers van echte integratie afhouden.”

• Rondom de stelling en nav een case study (aparte bijlage)
bespreekt de groep de volgende vragen:
o Denkend vanuit de positie van uitgezonden werkers (en hun
gezin): Hoe vind je balans in het deel worden van de nieuwe
cultuur en kun je tegelijkertijd nauwe banden houden (via
internet/sociale media) met het thuisfront?
 Welke vragen roept dit op?
• Als je de vragen weet kun je naar antwoorden
zoeken.
 Hoe wordt dit binnen je organisatie bespreekbaar
gemaakt?
• Van elkaar leren.
 Welke valkuilen zie je in het gebruik van sociale media
in contact met het thuisfront.
 Wat vind je positief aan het gebruik van sociale media
contact met het thuisfront?
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Reacties van de besprekingen:
- Recht op vrije tijd / privacy – beeldvorming.
- Verwachtingen thuisfront
• Informatie
• Is iemand fulltime zendeling?
- Wederkerigheid relaties in hostland.
- Protocol hoe je als uitzendende organisatie communiceert met je
veldwerkers.
• Coaching – afbakenen / waarom?
- Behoefte van zendeling – verschilt per persoon.
- Staat integratie in de weg – zoek naar balans.
- Wat betekent het voor het gezinsleven?
- Zelf paal en perk stellen.
- Balans is nodig – niet alleen in de zending.
- Social Media adds to workload.
- Make a decision how to use Social Media/
- Social Media should not hinder integration in society.
 Verder wordt ook gesproken over de volgende
uitspraak: “Het creëren van meerdere identiteiten, een
online en een offline identiteit kan leiden tot een
verbrokkeld leven.”
• Hand-out en websites voor informatie:
US Military Community and Family Policy
Sociaal Media Gudde
Ministerie van Defensie
Richtlijnen voor het gebruik van sociale media door defensiewerkers
Living Between Two Worlds - A Guide for Second Generation Migrant Families

Printing in aan Online World – artikel van Wycliffe USA. (Aparte bijlage)

