
Media-noodbeleid 
Een media-noodbeleid kan in benarde situaties behoorlijk wat chaos voorkomen die anders 
voornamelijk op het dak van het bestuur was komen te vallen. Daarom hebben we aan de hand 
van de masterclass Mediawijsheid van de Hogeschool Utrecht een media-noodbeleid 
ontwikkeld voor STUK en we verzoeken leden zich hieraan te houden als zij zich in het bijzijn 
van een commissie en/of het bestuur in een benarde situatie bevinden, zoals een vechtpartij, 
buitensporig alcoholgebruik of situaties waarbij hulpdiensten nodig zijn. We hopen natuurlijk dit 
beleid nooit te hoeven gebruiken, maar desondanks vinden wij het van belang om de gang van 
zaken tijdens noodsituaties vast te stellen met het oog op eventuele negatieve media-aandacht. 
Het mediabeleid van STUK ziet er als volgt uit: 

- We vragen leden geen filmpjes van STUKkers in gênante situaties tijdens activiteiten en 
borrels te maken en te verspreiden. Dit voorkomt dat een dergelijk filmpje iemand later 
nog blijft achtervolgen. 

- Indien een lid in een benarde situatie belandt in het bijzijn van een commissie en/of het 
bestuur, wordt er van het lid verwacht dat hij of zij de instructies van de commissie of het 
bestuur opvolgt. 

- We vragen de leden om tijdens benarde situaties mensen niet te appen, geen berichten 
op sociale media te posten en geen mensen te bellen. Hierdoor kan onnodig veel paniek 
worden gezaaid. Spreek een bestuurslid aan, zodat dit bestuurslid de nodige hulp kan 
inroepen. Het bestuur of de verantwoordelijke commissie zal vervolgens de situatie in 
goede banen proberen te leiden tot er hulp is gearriveerd. Het massaal plaatsen van 
paniekberichten door meerdere mensen kan zorgen voor ongewenste media-aandacht 
waarna het bestuur vervolgens de media zal moeten afhandelen aangezien zij 
verantwoordelijk zijn. 

- Indien er sprake is van een benarde situatie waarbij het bestuur niet aanwezig is, 
moeten leden natuurlijk 112 bellen als dat nodig lijkt. Dit moet wel doorgegeven worden 
aan het bestuur zodat zij dit niet meer doen en zij aan anderen door kunnen geven dat 
er al hulp onderweg is. Indien het bestuur wel aanwezig is, zal een bestuurslid 112 
bellen aangezien het bestuur verantwoordelijk is. 

 


