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Introductie...
De globalisering heeft er voor gezorgd dat de economieën in de wereld nauwer met elkaar verbondenzijn. Hierbij zien we dat ook internationale crises mondiaal geworden zijn. Zo had de internationale economische crisis die begon in 2007, extreme gevolgen voor werknemers en hun organisaties wereldwijd.
Daarbij komt dat bedrijven zich in toenemende mate globaal georganiseerd hebben: multinationals hebben
vestigingen in vele landen, en maken handig gebruik van internationale regelgeving om zo goedkoop mogelijk te produceren. Dit gaat vaak ten koste van de arbeidsomstandigheden van de vele werknemers
die in hun vestigingen werken. Om deze, en vele andere redenen, hebben we vandaag meer dan ooit
een sterke en solidaire internationale vakbeweging nodig, georganiseerd vanaf de werkvloer. In deze brochure leggen we uit hoe sociale media ons daarbij kan helpen.

Het belangrijkste

DOEL
van deze

BROCHURE...

...is om een overzicht te geven van verschillende mogelijkheden die
sociale media bieden voor de opbouw en ondersteuning van internationale netwerken van vakbondsactivisten. We hopen dat deze informatie vakbondswerk in de niet-virtuele wereld versterkt.

De selectie van de verschillende sociale media die in deze brochure gepresenteerd wordt is gebaseerd op
wat ook wel de “TIE methode” wordt genoemd. Binnen die methode staat het versterken van de organisatie van werknemers op hun werkplek en gezamenlijk leren centraal. Met deze publicatie hopen we kaderleden en vakbondsactivisten een aantal ideeën aan te reiken over de verschillende manieren waarop zij
nieuwe sociale media in hun internationale vakbondswerk kunnen gebruiken. Hierbij hebben we dus vooral
gekeken naar welke social media tools nuttig zijn voor het versterken van internationale solidariteit. De
belangrijkste functies zijn zelf-training, organisatie en kennisuitwisseling. Werknemers kunnen deze tools
gebruiken in hun (lokale) solidariteitsnetwerken, comités op de werkplek en organizing teams.
Er zijn verschillende uitdagingen in het gebruik van nieuwe media tools in internationaal vakbondswerk. Zo bestaan er vaak verschillen in taal en cultuur. Weten hoe
je via het internet gebruik kunt maken van online vertaalmogelijkheden is daarom
essentieel om via social media contact met elkaar te onderhouden. Daarnaast
zijn er ook een aantal veiligheids- en privacyrisico’s. Er zijn verschillende maatregelen die we kunnen nemen om te vermijden dat we in de gaten worden gehouden door werkgevers of andere anti-vakbonds personen en/of organisaties,
en om zodoende het risico op controle te verkleinen. In deze brochure zullen we
naast de verschillende ‘mogelijkheden’ ook op deze ‘problemen’ en ‘risico’s’ ingaan.
Er zijn verschillende dingen die we kunnen doen om te vermijden dat we worden gevolgd door werkgevers, krachten die tegen de vakbond werken, of vertegenwoordigers van de overheid en om het risico op
controle te verkleinen. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van “open sources” of vrije software applicaties. Deze worden niet beheerd door bedrijven en in de meeste gevallen respecteren zij de privacy van
de gebruikers. Wanneer we nieuwe media tools willen gebruiken in ons vakbondswerk moeten we ons hier
constant bewust van zijn.

De lijst hieronder beschrijft een aantal veel gebruikte commerciële social media die gebruikt kunnen
worden op computers, tablets en smartphones. Daarnaast beschrijven we ook een aantal niet commerciële
alternatieven die gebruik maken van vrije en ‘open source’ software. Naast de beschrijving van iedere
tool staan tekstvakken met een aantal ideeën voor praktisch gebruik voor internationaal vakbondswerk.
Gezien de snelle ontwikkeling van nieuwe sociale media is het niet mogelijk om alle mogelijkheden te behandelen. Omdat iedere tool een veelheid aan verschillende mogelijkheden heeft kunnen we ook niet alle
functies behandelen. Daarom hebben we ook een interactieve (Wiki)versie van deze guide ontwikkeld die
beschikbaar is via http://tie.wikia.com. We zullen op deze online versie instructies en video’s toevoegen
met een beschrijving van hoe je een start kunt maken met het gebruik van de verschillende tools en welke
specifieke functies die tools hebben. Wiki-pagina’s zijn websites waarvan de inhoud kan worden aangepast door bezoekers. Dit betekent dat eenieder zijn/haar ervaringen en ideeën kan delen op de online
versie van deze brochure.
1. Ga hiervoor naar de link: http://tie.wikia.com,
2. Druk op de ‘edit’ knop waar je iets wil toevoegen of
veranderen,
3. Schrijf je toevoeging op en druk daarna op ‘save’.
We hebben ons best gedaan om technisch taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden. Als het over social
media gaat is dit echter niet altijd mogelijk. Aan het einde van het document kun je daarom een woordenlijst
vinden waar de technische termen die we wel gebruikt hebben worden uitgelegd. Er is ook een lijst met internetadressen van websites waarnaar wordt verwezen in deze tekst en die meer informatie bevatten over
het gebruik van nieuwe sociale media.

Sterkere banden

met online netwerk tools

Nederlandse vakbonden experimenteren veel met sociale media en online netwerk tools:
•

FNV Bondgenoten heeft Job Circle en Mijn FNV B gebouwd,

•

Abvakabo heeft een Virtueel Kantoor ontwikkeld waar leden gebruik van kunnen maken,

•

FNV Bouw heeft geëxperimenteerd met Vakbond 3.0,

•

en de FNV Vakcentrale heeft onlangs het FNV Panel gelanceerd.

Daarnaast zijn Nederlandse vakbonden actief geweest op populaire netwerk websites. Op Facebook is er
bijvoorbeeld een Internationale Solidariteit Pagina gecreëerd om leden die actief zijn in internationale
solidariteitsprojecten met elkaar in contact te brengen. Omdat het doel is Nederlandse leden en vakbonden
met elkaar in contact te brengen zijn deze tools in het Nederlands. Wanneer we direct in contact willen komen met onze collega’s in andere landen zullen we internationale netwerksites moeten gebruiken waarop
meerdere talen gebruikt worden. We kunnen onze internationale en nationale banden aanhalen door onze
eigen vakbondsnetwerken te gebruiken in combinatie met internationale netwerken.

Facebook & Google+ zijn de twee grootste particuliere online sociale netwerk
sites. Facebook heeft 845 miljoen actieve gebruikers (sinds februari 2012)
en 50% van hen meldt zich dagelijks aan. Google+ is een veel
nieuwere dienst maar heeft al 100 miljoen gebruikers. Vanwege hun grootte en bereik kunnen Facebook en Google+ erg bruikbare tools zijn voor vakbonden om een
grote groep mensen te bereiken, transparant te

Deel voorzichtig, bewust
		
en regelmatig informatie met je netwerk.
zijn, nieuwe leden te werven en grote campagnes uit te voeren. Deze netwerk sites kunnen ook krachtige
tools zijn bij het in contact brengen en het opbouwen van netwerken en communicatie tussen vakbondsleden in verschillende landen. Ze stellen vakbondsleden in staat om hun kennis te verspreiden binnen hun
eigen vakbonden en onder het bredere publiek. Dit kan gedaan worden in verschillende landen op hetzelfde moment. Het kan ook een goede strategie zijn om verschillende netwerken parallel te gebruiken om
zodoende de mogelijke impact te vergroten.
Zowel Facebook als Google+ zijn in verschillende talen beschikbaar
en te gebruiken op computers en mobiele telefoons met verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld Mac, Windows, Linux, Adroid, IOS
enzovoort. Om je aan te sluiten bij Facebook of Google+ kun je naar
de betreffende websites gaan en een account creëren voor jezelf door
het registratieformulier in te vullen. Om je registratie te bevestigen
moet je vervolgens op een link drukken die naar je email adres wordt
gestuurd. Wanneer je dit hebt gedaan ben je bijna klaar! In het geval
van Facebook kan het openen van een nieuw account 72 uur duren.
Wanneer je een account hebt kun je een profiel aanmaken door informatie over jezelf toe te voegen en je
privacy settings aanpassen. Je kunt zelf beslissen welke informatie je wilt delen met andere mensen. Je
kunt zelf ‘vrienden’ zoeken en uitnodigen om deel uit te maken van je netwerk. Zij moeten dan wel eerst je
vriendschapsverzoek bevestigen. Als ze dit hebben gedaan kun je de profielen van je vrienden bekijken, je
kunt zien wie deel uitmaken van hun netwerk en wat ze delen of doen op Facebook of Google+. Mensen in
je netwerk zien jouw activiteiten ook.
Facebook kan direct verbonden worden met andere online tools zoals Twitter en Skype. Als je ook
een account hebt bij deze social media sites dan is het mogelijk om informatie op verschillende netwerken
tegelijk te delen.
1. Ga naar http://www.facebook.com of https://plus.google.com om je
Facebook of Google+ account te creëren zoals hierboven beschreven.
2. Stel je Privacy Instellingen goed in; zorg ervoor dat alleen je vrienden
je privé gegevens kunnen zien.
3. Gebruik de Zoekbalk om vrienden, collega’s en andere vakbondsleden
te vinden en je met hen te verbinden.
4. Bekijk de Netwerken van deze vrienden om te zien met wie je je nog
meer zou willen verbinden.
5. Zoek de Naam van je Vakbond en verbind je met mensen die je kent.

Zowel Facebook als Google+ combineren diensten als email, SMS, chat, video en audio-calls, micro-blogging enzovoorts. Dit maakt het mogelijk voor gebruikers die verschillende talen spreken om met elkaar in
contact te blijven door foto’s, video’s en andere informatie met elkaar te delen. Het is mogelijk om vertalingen van gedeelde teksten te zien op de website. Wanneer mensen in jouw netwerk op Facebook één
van jouw acties “liken”, “sharen” of een “comment” toevoegen wordt het in hun netwerk verspreid. Ook op
Google+ bestaan deze mogelijkheden, zoals een +1 toe te voegen aan informatie die anderen delen.

Unionbook is uitsluitend gericht op het netwerken met andere vakbondsleden. Het is opgericht in
2010 als een vakbondsalternatief voor Facebook. In twee jaar is het een plek geworden waar zo’n
5000 vakbondsleden, onderzoekers, activisten etcetera van over de hele wereld bij elkaar komen
(februari 2012). Om een account te creëren op UnionBook moet je je registeren op hun website.
Wanneer je contact wilt maken met vakbondsleden die in jouw sector werken, dan
kan Unionbook een goed alternatief zijn voor Facebook en Google+. Het kan ook een
aanvulling zijn op internationale uitwisselingsactiviteiten van je vakbond. Terwijl je in
contact bent met collega’s uit verschillende landen kun je je met andere vakbondsleden verbinden en hun laten weten wat je aan het doen bent. Er bestaan al meer
dan 200 werkgroepen op Unionbook waar je lid van kunt worden. Je kunt een eigen
groep oprichten voor je netwerk en hier informatie delen. Wanneer je deze groep
opricht als open groep kunnen alle leden van Unionbook zien wat er wordt gedeeld
in de groep. Je kunt met elkaar chatten, foto’s, muziek, video’s enzovoort delen door
gebruik te maken van de verschillende mogelijkheden van Unionbook. Op die manier
is Unionbook de “missing link” in de huidige globalisering van de vakbeweging.
Het particuliere (winstgevende) model en het privacy beleid van Facebook is erg problematisch,
vooral voor vakbondsleden en activisten. Facebook verzamelt alle informatie van haar gebruikers en verkoopt deze informatie aan geïnteresseerde bedrijven. De huidige waarde van Facebook wordt geschat op
100 biljoen dollar. Dit geeft de waarde weer van de informatie van de gebruikers voor bedrijven. Telefoonnummers, gesprekken, inhoud, gedeelde documenten, en alle andere activiteiten die je deelt op Facebook
worden door Facebook opgemerkt, opgenomen, geclassificeerd en verkocht aan derden.
Google heeft sinds kort een nieuw privacy en surveillance beleid dat vakbondsleden en activisten
in gevaar kan brengen. Wanneer we deze sites gebruiken zonder alert en bewust te zijn van wat we delen
en doen online, kunnen we het werk van vakbondsleden in gevaar brengen. Er zijn verschillende soortgelijke particuliere netwerk tools op het internet, zoals MySpace, Hyves, en Orkut. De meest veilige optie voor
vakbondsleden zijn alternatieve tools die publiek zijn en ‘open source’, zoals Diaspora, N-1, Crabgrass. Je
kunt meer details vinden over het gebruik van deze tools op de online versie van deze brochure.
1. Ga naar http://unionbook.org en registreer unionbook om een profiel van
jezelf te kunnen aanmaken
2. Creëer een ‘Groep’ op Unionbook voor je netwerk van vakbondsleden en
collega’s van je werk en nodig mensen uit om deel uit te maken van deze groep.
3. Nodig je collega’s en mede-vakbondsleden uit om lid te worden van Unionbook en je groep.
4. Deel je gedachten, ideeën en informatie over je vakbondsactiviteiten op je
Unionbook groep en profiel.

Een Email Lijst stelt leden van een solidariteitsnetwerk in staat om in één keer
emails te sturen naar alle leden van de groep.
1. Verzamel de Email Adressen van de deelnemers van het uitwisselingsproject of de kadergroep waar je aan mee doet.
2. Ga naar http://groups.yahoo.com om een Yahoo Group aan te maken
3. Voeg de email adressen van je vrienden toe aan de Group die je hebt
aangemaakt en begin met emailen.
4. Je kunt Google Translator gebruiken om je emails te vertalen
5. Gebruik je groep om informatie te delen en activiteiten te plannen.

Hoewel ze al worden gezien als “ouderwetse/traditionele tools”, spelen Email Lijsten en discussiegroepen
nog steeds een belangrijke rol in het opbouwen van internationale communicatie. Ze kunnen erg functioneel zijn in het verbinden van vakbondsleden uit verschillende landen. Vooral door de uitvinding van de
smartphone waarmee je continu je email-account kunt checken zijn deze instrumenten weer belangrijk
geworden. Ze kunnen een aanvulling zijn op de bovenbeschreven sociale netwerken.
Mailinglijsten zijn bij voorbeeld erg nuttig voor het delen van grote hoeveelheden informatie of privé informatie die niet op een sociale netwerk
pagina gedeeld kan worden. Wanneer vakbondsleden elkaar voor het
eerst ontmoeten op een internationale bijeenkomst wisselen ze vaak
email adressen uit. Binnen de groep kan meteen communicatie
gestart worden door een email lijst aan te maken op een server als
Yahoo, Gmail of Hotmail.
Om een Yahoo Group te vormen hoef je je alleen maar te registreren bij Yahoo en een email adres aan te vragen. Je kunt dan inloggen
op Yahoo, naar de Yahoo Groups pagina gaan en op de link ‘Start your
group’ te drukken:
Als eerste stap kies je een ‘categorie’ voor je email groep en kun je een korte beschrijving voor de groep
maken. De volgende stap is om te kiezen welk email adres je wilt gebruiken voor het coördineren van de
lijst. Beheerders (‘administrators’) van de lijst zijn gemachtigd om email adressen van collega’s aan de lijst
toe te voegen of van de lijst te verwijderen of om hen uit te nodigen om lid te worden van de groep.

Tools voor

Cybermeetings en Webinars
Web-conferencing of Webinar zijn tools die gebruikers in staat stellen om online bijeenkomsten te organiseren. Vakbondsactivisten en leden die in verschillende fabrieken werken die tot dezelfde multinational
horen zouden geregeld informatie uit kunnen wisselen via deze tools. Dit stelt ons in staat om van elkaar
te leren op een systematische manier. We zouden productieprocessen of de arbeidssituatie kunnen ‘mappen’, de situaties op de verschillende werkplekken kunnen vergelijken, en zo meer kennis op doen over
de omstandigheden in de verschillende fabrieken van de multinational. Op deze manier is het mogelijk om

collectieve strategieën te ontwikkelen, te coördineren of acties te plannen met vakbondsleden
uit andere landen. We kunnen dit doen via internet op onze persoonlijke computer thuis, op
het vakbondskantoor, een internetcafé of een mobiele telefoon. We kunnen hierdoor bijeenkomsten organiseren zonder naar andere landen te hoeven reizen.
Skype is op dit moment de meest bekende online conference-tool. Je kunt het downloaden
van internet en het gebruik ervan is gratis. Het is erg makkelijk om Skype te installeren en het
werkt op verschillende besturingssystemen op de PC, Mac en mobiele telefoons. Nadat je
Skype hebt geïnstalleerd kun je een account creëren door een naam en paswoord te kiezen.
Je kunt dan Skype gebruiken. Je hebt je paswoord en naam nodig als je opnieuw wilt inloggen op Skype.
Om telefoongesprekken te kunnen voeren heb je een microfoon en een hoofdtelefoon nodig. Ook kun je
een camera (webcam) gebruiken.
Skype combineert verschillende functies die gebruikt kunnen worden om een
online bijeenkomst te houden. Met deze functies kunnen vakbondsactivisten
bijvoorbeeld internationale trainingen, seminars, workshops en strategiebijeenkomsten organiseren. Je kunt gratis naar andere Skype accounts
bellen (wel of niet met webcam) en je kunt naar vaste telefoons bellen
voor een laag bedrag. Ook kun je groepsgesprekken voeren. Skype
biedt ook de mogelijkheid gebruik te maken van SMS, chatfuncties, het
delen van documenten en het beeldscherm.
Je kunt andere applicaties downloaden zoals een opneemfunctie, een white-board, een vertaalprogramma etcetera. Je kunt dit doen door eerst op “Apps”
te klikken. Je vindt de “Get Apps” button (onder de “conversation” optie) waar je verschillende tools kunt
selecteren. Als je gebruik wilt maken van deze instrumenten terwijl je online bent bij Skype dan kun je
ze gebruiken als een uitbreiding van Skype. Dit gaat automatisch. Het delen van het beeldscherm en de
whiteboard functie stellen je in staat om een power point presentatie te maken, gezamenlijk tekeningen te
maken, samen aan een document of agenda te werken of met elkaar te delen wat je ziet op je desktop op
het moment dat je met anderen aan het bellen bent.
De Chatfunctie kan worden gebruikt om de beurt te vragen om te spreken, andere informatie te delen met
de deelnemers of notulen te maken van de bijeenkomst. Video en teleconferenties kunnen ook opgenomen
en bewaard worden voor een later moment. Real-time Chat Vertaling maakt het mogelijk dat deelnemers
die elkaars taal niet spreken met elkaar kunnen communiceren op een basisniveau. Skype werkt alleen
in alle grote talen, dus niet alle deelnemers kunnen het programma in hun eigen taal gebruiken. Tolken
kunnen meedoen aan het gesprek, via een computer of een Smart Phone, via een normale telefoon (wanneer ze geen Skype hebben), of vanuit de ruimte waar de deelnemers zijn. De persoon aan de andere kant
hoeft niet altijd toegang te hebben tot Skype of een computer. Telefoontjes naar vaste lijnen zijn via Skype
erg goedkoop (1 cent/min). Dit maakt het mogelijk dat deelnemers met een langzame internetconnectie ook
mee kunnen doen aan de bijeenkomst.

Je kunt Skype downloaden en op je Smart Phone zetten. Op die
manier kun je altijd aan elke bijeenkomst meedoen, zonder dat het
uitmaakt waar je bent.
Google Talk, MSN en Yahoo Messenger kunnen
worden gebruikt als alternatieven voor Skype.

1. Maak een Skype of AnyMeeting account aan voor jezelf en vraag mensen uit je emailgroep, via Facebook of Google+ om hetzelfde te doen.
2. Je kunt een aantal testbijeenkomsten houden met je directe collega’s op Skype of
AnyMeeting en dan proberen om een bijeenkomst te organiseren met collega’s uit andere
landen die een andere taal spreken.
3. Gebruik je emaillijst en sociale netwerken om een meeting te plannen.
4. Maak notulen, neem de bijeenkomst op en sla het op voor latere evaluatie of rapportage.

BigBlueButton is een open source versie van commerciële online seminar instrumenten zoals AnyMeeting. BigBlueButton is gratis te downloaden en te gebruiken. De gratis versie van AnyMeeting staat een maximum van 200 deelnemers toe per bijeenkomst.
BigblueButton werkt op Mac, Unix, FOSS systemen en Android telefoons maar werkt
niet op Windows. Anymeeting werkt wel op Windows en om er gebruik van te maken
hoef je geen apart programma te downloaden.
BigBlueButton is voornamelijk bedoeld voor gebruik binnen opleidingen voor software ontwikkelaars die op
verschillende universiteiten werken. AnyMeeting is vooral ontwikkeld voor de markt, om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen te organiseren of personeelsbijeenkomsten. Beide instrumenten kunnen echter goede
instrumenten zijn in de handen van vakbondsleden op de werkplek. Ze bieden de meeste van de functies
die ter sprake zijn gekomen in dit document.
Veelvuldige gebruikers van deze instrumenten kunnen hun webcams op het
zelfde moment met elkaar delen. Er is geen limiet aan het aantal webcam
gebruikers (op het zelfde moment) bij BigBlueButton. Zoals al vermeld is het
maximum voor AnyMeeting 200 deelnemers. Binnen beide programma’s kun
je groepsgesprekken voeren. Deelnemers hebben dan microfoons, telefoons
en camera’s nodig om aan de bijeenkomst deel te nemen. Het is mogelijk
om de bijeenkomst op te nemen (zowel slides als audio en chat) en later terug te spelen. Binnen AnyMeeting is het ook mogelijk om een bijeenkomst te
plannen en een email te sturen om deelnemers uit te nodigen. Deelnemers
kunnen meedoen aan de meeting via telefoonlijnen of hun mobiele telefoons.
Beide programma’s bieden de mogelijkheid om elkaars desktop te bekijken, PDF presentaties en documenten te delen en in te zoomen. Tijdens een BigBlueButton bijeenkomst kun je gebruik maken van een whiteboard functie waarop je aantekeningen kunt maken tijdens een presentatie. Deelnemers kunnen digitaal
‘hun hand opsteken’ om het woord te vragen.
Skype en commerciële instrumenten brengen wat risico’s met zich mee voor vakbondsleden en activisten. Het is niet aan te raden om deze instrumenten te gebruiken om samen te werken met collega’s
uit landen waar vakbondswerk wordt onderdrukt. Wanneer we gebruik maken van deze instrumenten
moeten we voorzichtig zijn. We kunnen dit doen door bijvoorbeeld Nicknames (bijnamen) te gebruiken
wanneer we een account openen, gevoelige informatie niet te delen en te letten op ons taalgebruik.
BigBlueButton is niet in particuliere handen maar dit programma is alleen te gebruiken op Mac, Unix en
open source systemen. Het maakt het wel een veiliger instrument voor vakbondsactivisten.

Er zijn verschillende alternatieven voor BigBlueButton en AnyMeeting. Dit zijn bijvoorbeeld Yugma, WebEx,
Freebinar, Vyew, Mikago, Dim Dim, Fuze Meeting, GoToMeeting, Open Meetings, Zoho enzovoort.

Online ‘mapping’ groepen
Productiemapping is een methode waardoor werknemers gezamenlijk kennis opbouwen over hun
werkplek en hun eigen rol in het productieproces. De methode gaat uit van het idee dat werknemers degenen zijn die de meest recente en gedetailleerde informatie hebben over het productieproces omdat zij er
het belangrijkste onderdeel van uitmaken. Lokale groepen van verschillende provincies of landen kunnen
gebruik maken van productiemapping om hun samenwerking te versterken. Via online meetings (Skype of
AnyMeeting) kunnen zij informatie die zij hebben opgedaan met de productiemapping met elkaar delen en
gezamenlijk analyseren. Online instrumenten maken het mogelijk om gezamenlijk informatie te analyseren
van verschillende fabrieken en multinationals in verschillende landen. Wanneer de vakbondsleden verschillende talen spreken is er een tolk nodig tijdens dit soort bijeenkomsten.
Online productiemapping bijeenkomsten moeten zorgvuldig gepland
worden:
• Er moet een agenda gemaakt worden en de belangrijkste informatie
moet van te voren naar de deelnemers doorgestuurd worden.
• Ook moeten er tolken geregeld worden, moet er gekeken worden of iedereen beschikt over de benodigde software en hardware (microfoons,
hoofdtelefoons, webcams),
• en of iedereen een account heeft aangemaakt bij het programma dat
gebruikt gaat worden.
1. Voordat de meeting begint moet iedereen online zijn en zich bij Skype hebben aangemeld. Ze moeten
dus beschikbaar zijn om te bellen. De voorzitter van de bijeenkomst kan dan één voor één de deelnemers
bellen (nadat hij/zij een groep heeft gecreëerd). Nadat de meeting is begonnen kan iedereen zich kort voorstellen.
2. Tijdens de meeting kunnen de deelnemers documenten over de situatie op hun werkplek of foto’s sturen
via de verschillende functies. Iedere deelnemer zou kort kunnen beginnen met een presentatie door gebruik te maken van de functie “scherm delen” of de “whiteboard” functie (zoals hierboven beschreven).
Mappings die zijn gemaakt op de werkplek kunnen gedeeld worden met de deelnemers of deelnemers
kunnen gezamenlijk een nieuwe mapping maken (bijvoorbeeld door situaties in de verschillende landen te
vergelijken).

Gezamenlijk publiceren
& kennisverspreiding
De term Blog is een afkorting voor ‘web log’. Het is een informele nieuwssite van een persoon of een
groep die op internet wordt gepubliceerd. Een Blog functioneert vaak ook als website, vaak gerelateerd
aan een bepaald thema. Op een Blog staan ‘Posts’ of korte berichten die in een chronologische volgorde
worden gepubliceerd. De meest recente ‘posts’ staan dus bovenaan.
De zelfde logica geldt ook (maar dan met minder tekst) voor Micro-blogging.

Micro-blogging wordt ook wel “de SMS van het internet” genoemd. Beide instrumenten kunnen door
vakbondsactivisten worden gebruikt om kennis te verspreiden over wat er op hun werkplek gebeurt of hun
ervaringen te delen die zij hebben opgedaan in internationale solidariteitsnetwerken. Door te bloggen of
te ‘micro-bloggen’ kunnen we resultaten van onze solidariteitsprojecten, notulen, nieuws etc. delen binnen
onze lokale netwerken.
Het verschil tussen een blog en een website is wat minder groot geworden door tools als WordPress ,
Joomla en Blogger. Dit zijn tools die makkelijk in het gebruik zijn. Je hoeft geen computervaardigheden te
hebben om deze tools te gebruiken en een website te bouwen. Iedereen kan een account creëren en de
beheerder van de weblog (admin) kan de site gebruiken om nieuws toe te voegen, enquetes uit te zetten,
chat-faciliteiten aan te maken, discussiegroepen op te richten en de lay-out van de website te veranderen.
Wordpress is een open source en gratis software. Het is het meest flexibele en innovatieve programma als het om blogs gaat. Met WordPress is het ook mogelijk om een deel van de website “af
te sluiten” en alleen open te stellen voor gebruikers met een wachtwoord. Dit maakt het mogelijk
om ‘interne discussies’ te voeren. Je kunt je blog ook verbinden met je sociale netwerk account. Dit
betekent dat wanneer je iets nieuws op je blog zet dat hier melding van wordt gemaakt op andere
websites waar je actief bent, zodat het wordt verspreid in je netwerk.
1. Ga naar http://www.wordpress.com en creëer een nieuwe blog door op de knop ‘Start
a Blog’ te drukken.
2. Kies een Naam voor je blog en geef het Vorm door het ‘dashboard’ te gebruiken.
3. Schrijf of verzamel teksten over je vakbondsactiviteiten en post ze op je blog.
4. Verbind je blog aan je netwerken op Facebook en Google+ zodat het nieuws dat je
publiceert ook te zien is op deze pagina’s. Zo bereik je een zo groot mogelijk publiek.

Twitter is een online micro-blogging dienst die gebruikers in staat stelt om korte
tekstjes te sturen en te lezen (maximaal 140 tekens). Deze tekstjes staan bekend als ‘tweets’. Twitter is opgericht in 2006 en is enorm in populariteit toegenomen. Eind 2011 had Twitter meer dan 300 miljoen gebruikers, per dag werden
er 300 miljoen tweets verzonden en er werd gemiddeld 1,6 biljoen keer ingelogd.
Twitter is een ‘web-based service’, dit betekent dat je geen software hoeft te
downloaden op je computer. Je moet je wel registreren op de Twitter website.
We kunnen Twitter gebruiken om informatie naar buiten te brengen op het moment wanneer iets gebeurt en het is daarmee in potentie een groot onafhankelijk
nieuwskanaal voor activisten. We kunnen “hashtags” gebruiken om nieuws te
verspreiden over bepaalde evenementen of onderhandelingen die gaande zijn,

campagnes en activiteiten delen met collega’s in andere landen en andere mensen uit ons lokale netwerk,
op het moment dat er een vakbondsactie plaatsvindt. Het is ook mogelijk om berichten via SMS of Twitter
te versturen en te ontvangen.
1. Ga naar http://twitter.com en creëer een Twitter account. Nodig mensen in je netwerk uit om hetzelfde te doen.
2. Zoek je vakbond, collega’s en vrienden en ‘volg’ hen.
3. Bekijk de netwerken (‘followers’ en ‘following’ lijsten van andere mensen om je netwerk uit te breiden.
4. Schrijf korte teksten over je vakbondsactiviteiten en ‘tweet’ ze op je
profiel. Re-tweet de berichten die je interessant vindt en wilt verspreiden.
Vergelijkbare micro-blogging tools zijn Friendfeed, Identi.ca en Thimbl. Identi.ca is een open source instrument. En Thimbl is volledig vrije software (wat het meest veiligste is).

Vertaling en tolken
Alle tools die zijn beschreven zijn beschikbaar in een aantal (grote) talen. De meeste vakbondsleden en activisten kunnen dan ook Skype, AnyMeeting, Facebook, Twitter of blogs gebruiken in hun eigen taal. Maar
het is belangrijk goed na te denken over mogelijkheden en oplossingen van taalproblemen die zich voor
kunnen doen tijdens online netwerken op internationaal niveau.
We hebben hierboven al enkele mogelijkheden genoemd.
Om de vertalingsfunctie tijdens het chatten op Skype te
gebruiken kun je Clown Fish downloaden zoals hiernaast
wordt beschreven. Wanneer je Clown Fish start terwijl je
op Skype bent aangemeld zal het programma automatisch
de berichtjes vertalen die je verzendt en verstuurt in het
chat programma.
Voor andere instrumenten dan Skype is het mogelijk om
Ortsbo te gebruiken. Dat is een web-based dienst waarvoor je geen speciale software hoeft te downloaden. Je
hoeft je ook niet te registreren op de Ortsbo website.
Je moet wel het Microsoft Silverlight programma op je
computer hebben staan om Ortsbo te kunnen starten.
Ortsbo werkt op alle operationele systemen en Ipad,
Iphone, Blackberry en Android mobiele toestellen. Het is
een “live” vertaling tools net als Clown Fish. Ortsbo vertaalt
meer dan 50 talen en het kan worden gebruikt.

Download Clown Fish hier:
http://clownfish-translator.com/ en
gebruik het tij dens het chatten op
Skype.

Ga naar http://www.ortsbo.com/ en
volg de instructies om Ortsbo te koppelen aan je Facebook chat.

Ga naar Google Translator
http://translate.google.com/ om je
emails te vertalen. Knip het stuk tekst
dat je wilt vertalen en plak het in het
tekstvlak. Je kunt de taal van de tekst

In de Facebook chat, Google talk, MSN en Yahoo Messenger. Op Google talk is het ook mogelijk om Google Translator te gebruiken. BigBlueButton heeft een eigen
vertalingsprogramma.

en de taal waarin je de tekst wilt vertalen instellen.

De besproken Tools en software worden op dit moment ontwikkeld om interactie tussen mensen mogelijk
te maken die verschillende talen spreken. Daarnaast
zijn Google en iPhone ook bezig met het ontwikkelen
van “live” vertaling programma’s. Maar voordat deze
functie in werking treedt zijn er andere dingen die we kunnen
doen om het taalprobleem tijdens bijeenkomsten op te lossen.
De makkelijkste en meest gangbare oplossing is om tolken mee te laten doen aan je internationale online
bijeenkomsten. Dit kan via de computer, de vaste telefoonlijnen, mobiele telefoons en smartphones. Wanneer je goed plant is het mogelijk om een bijeenkomst te hebben in twee of drie verschillende talen. Een
andere optie is ook altijd nog om tweetalige groepen te vormen zodat het minder complex is om te vertalen.
Wanneer we een tolk zoeken kunnen we altijd onze vakbondscollega’s of bestuurders vragen of zij iemand
kennen. We kunnen ook studenten vragen die vrijwillig willen tolken om ervaring op te doen en hen uitnodigen om mee te doen aan de online bijeenkomsten.

Participatie & Openheid
versus Veiligheid & Privacy
Privacy en Veiligheidsrisico’s kunnen erg hoog zijn met betrekking tot online vakbondswerk en activisme. Er is een internationale trend naar meer controle door overheden en bedrijven en ook de technologie
om te kunnen controleren ontwikkelt zich snel. De capaciteit van de werkgever en de overheid om hun
werknemers of activisten te bespioneren is veel groter dan voorheen.
Het hangt af van de Wettelijke Context waarover we praten maar
we kunnen aan allerlei risico’s denken voor vakbondsactivisten
en werknemers die zich willen organiseren. Zo kan bijvoorbeeld
je reputatie worden geschaad, kun je moeilijkheden krijgen bij het
vinden van een nieuwe baan of je huidige baan verliezen, in sommige landen zijn er mensen gevangen gezet vanwege hun internetactivisme of zelfs vermoord. Het is dus belangrijk om een goede
balans te vinden tussen de mogelijke voordelen en risico’s van
online vakbondsactivisme:

We moeten Openheid, Verbondenheid en Veiligheid in
acht nemen als we met online social media werken.
De mate van bescherming en veiligheid verschilt per land, sector en werkplek. Het niveau van openheid
hangt ook af van de manier waarop we netwerken en de fase waarin ons werk zit.

Het is daarom belangrijk om veiligheid in acht te nemen en aan alle mogelijke gevolgen te denken. Het is
in ieder geval belangrijk om te weten wat de wettelijke context is in landen waar we actief zijn en goed
geïnformeerd te zijn over onze rechten en de rechten van onze collega’s. Ook is het goed om voordat
we eraan beginnen na te denken wat we willen bereiken met het gebruik van online instrumenten. Wanneer we twijfelen aan de veiligheid of als er een risico op spionage is dan kunnen we bijnamen of “nep”
accounts aanmaken. We moeten ook altijd voorzichtig zijn met het publiek maken van gevoelige informatie
waardoor de echte identiteit van onze collega’s achterhaalt zou kunnen worden. We kunnen simpele taal
en alternatieve woorden gebruiken in plaats van de werkelijke naam van de fabriek, de stad etcetera.
1. In het geval van een hoog risico kunnen we het beste Bijnamen gebruiken wanneer we
een account of profiel aanmaken.
2. Leer hoe je Vrije en Open Software kunt gebruiken en probeer hier meer mee te werken.
3. Deel geen belangrijke of gevoelige informatie online, in de publieke ruimte.
4. Zorg ervoor dat de Privacy Instellingen van je account of profiel goed zijn ingesteld!

Voorbeeld

van gebruik van sociale media

tijdens internationale uitwisselingen tussen vakbondsleden
In juni 2010 deed een groep jonge vakbondsleden uit Nederland mee aan een internationale bijeenkomst
in Turkije. De bijeenkomst was georganiseerd door TIE-Netherlands en een partner organisatie uit Turkije.
Rond de 200 jonge vakbondsactivisten kwamen samen om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Er
waren deelnemers uit Nederland, Rusland, Belarus, Brazilië, Zuid Afrika en Turkije. Het onderstaande voorbeeld geeft weer hoe het gebruik van nieuwe sociale media nuttig kan zijn in het onderhouden van duurzame internationale relaties tussen vakbondsleden.
Tijdens de bijeenkomst en werkgroepen zijn tolken aanwezig die vertalen naar de vijf verschillende
talen. Er worden tweetalige groepen gevormd waarin twee tolken de communicatie verzorgen. Tijdens de
pauze nemen de tolken pauze. Het beheersen van de Engelse taal helpt sommige vakbondsleden om met
elkaar te communiceren. In het geval dat men geen Engels spreekt wordt Google Translator gebruikt om
communicatie tussen de vakbondsleden te ondersteunen.
Na het evenement worden namen, telefoonnummers en email adressen uitgewisseld.
Tijdens de bijeenkomst is een SolidariteitsGroep gevormd die de strijd van werknemers
van UPS Turkije wil ondersteunen. De Nederlandse leden van deze groep beginnen een
campagne in Nederland. Contact met de Turkse vakbondsleden wordt in stand gehouden
via internet en mobiele telefoons.
De jonge vakbondsleden uit Brazilië, Nederland, Rusland, Turkije en Belarus
vormen een Facebook groep. Om het taalprobleem op te lossen dowloaden zij allemaal Ortsbo en koppelen dit aan hun Facebook
accounts. Ortsbo’s vertalingsfunctie voor chats en het vertalingssysteem van Facebook helpt hen om in contact
te blijven. Zij gebruiken ook traditionele tools zoals

email en SMS. Ze vormen een Google Group en voegen alle email adressen
toe aan een email lijst, zodat ze een duurzaam communicatie kanaal kunnen
creëren om hun netwerk te ondersteunen. Voor de vertaling van de emails gebruiken zij Google Translator.
Een aantal leden van de groep die voor autobedrijven in Rusland, Belarus en Brazilië werken besluiten om
een diepgaand CommunicatieNetwerk op te richten zodat ze systematisch gegevens kunnen uitwisselen
en van elkaar kunnen leren. Eén van hun doelstellingen is ook om de kennis die zij opdoen door de internationale uitwisseling te verspreiden onder hun directe collega’s in het bedrijf en de lokale vakbond. Het feit
dat zij elkaars taal niet spreken is een barrière in hun communicatie. Een voordeel is echter dat de collega’s
uit Belarus en Rusland met elkaar kunnen communiceren in het Russisch.
Ze maken gebruik van Facebook en de Emaillijst en ze spreken af om Skype te gebruiken om face-to-face met elkaar te
kunnen praten. Ieder lid creëert een eigen account door zich te
registreren bij Skype. Ze voegen elkaars accounts toe in hun
contact lijst. Omdat de overheden in Rusland en Belarus nogal
repressief zijn besluiten de collega’s uit deze landen om bijnamen te gebruiken voor hun accounts, die ze aan elkaar laten
weten via email, SMS of Facebook. Ze zetten allemaal het chat
vertalingsprogramma Clown Fish op hun computer en beginnen
Skype te gebruiken.
Wanneer ze Skype starten begint Clown Fish ook automatisch te lopen. Ze zorgen voor camera’s en
microfoons om met elkaar te kunnen praten en elkaar te kunnen zien. Op deze manier wordt er een tweetalige groep gevormd en is men klaar om een online bijeenkomst te organiseren.
De volgende stap is om een Agenda te maken van de dingen die besproken moeten worden, een bijeenkomst te plannen (met in acht name van de tijdsverschillen tussen de landen) en een Tolk uit te nodigen
om mee te doen die zowel de Russische als de Portugese taal beheerst. Deze persoon kan ook uit een
ander lande komen, zoals een student.
De tolk kan de bijeenkomst bijwonen via de smart Phone, de mobiele telefoon of de
vaste telefoonlijn. Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers notulen en nemen de
conversatie ook op. Na een aantal proef bijeenkomsten analyseren de deelnemers de
notulen en de geleerde lessen. Wanneer ze besluiten dat er belangrijke zaken zijn die
gedeeld moeten worden met een breder netwerk creëren ze een Blog en verbinden
dit blog met Facebook en Twitter accounts. Hierdoor kunnen zij informatie verspreiden in hun lokale netwerken. Ze zorgen ervoor dat de overheden en de werkgevers
niet kunnen traceren welke individuen achter het proces zitten.

Belangrijke woorden
App 		

Afkorting voor applicatie software

Downloaden Bestanden van het internet op je computer zetten
Hardware

Harde, materiele onderdelen van de apparaten die we gebruiken

Installatie

Software of hardware op je computer zetten

IRC 		

Een protocol om live internet en tekst boodschappen te sturen (Instand Relay Chat).

Inloggen

Je gebruikersnaam en paswoord bevestigen en een programma starten

Open Source Software waarvan de bron code open is voor gebruik op alle computer programma’s.
Registeren

Een account openen bij een dienst

Software

Computer programma’s

Uploaden

Bestanden van je computer op het internet zetten

Webinar

Online seminar

Wiki 		

een instrument om online informatie te delen/ website

Links
Online sociale netwerken van FNV:
FNV Panel				https://www.fnvpanel.nl
Mijn FNV B 				

https://www.fnvbondgenoten.nl/lidmaatschap/mijn_fnv/online_profiel

Job Circle 				http://www.jobcircle.nl
FNV Bouw Vakbond 3.0 		

http://bouw.fnv.net/activity

FNV Opdebouwplaats 		

http://opdebouwplaats.fnv.net

Abvakabo Virtueel Kantoor

http://abvakabo.wboffice.nl/office/info/?

FNV IS groep op Facebook

http://www.facebook.com/groups/125057527563370

Internationale
Sociale Netwerken
Facebook

http://www.facebook.com

Google+

https://plus.google.com

Unionbook

http://unionbook.org

MySpace

http://www.myspace.com

Diaspora

https://joindiaspora.com

N-1 		

https://n-1.cc

Crabgrass

http://crabgrass.riseuplabs.org

Email lijsten
Yahoo Groups 			

http://groups.yahoo.com

Google Groups			

https://groups.google.com

Web Conferencing
Skype 				http://www.skype.com
Google Talks 				http://www.google.com/talk
MSN Messenger 			http://explore.live.com/messenger
Yahoo Messenger 			http://messenger.yahoo.com

Webinars
Skype 		

http://www.skype.com

BigBlueButton

http://www.bigbluebutton.org

AnyMeeting 		

http://www.anymeeting.com

Yugma 		

https://www.yugma.com

Freebinar 		

http://www.freebinar.com

Vyew 			http://vyew.com
Mikago 		

http://www.mikogo.com

Dim Dim 		

http://www.dimdim.com

Fuze Meeting

http://www.fuzemeeting.com

GoToMeeting		

http://www.gotomeeting.com

Open Meetings

http://www.openmeetings.de

Zoho 			http://www.zoho.com/meeting

Blogging
Wordpress 				http://www.wordpress.com
Blogger 				http://www.blogger.com
Squarespace 				http://www.squarespace.com
TypePad 				http://www.typepad.com
Joomla 				http://www.joomla.org

Micro-blogging
Twitter 		

http://twitter.com

Friendsfeed 		

http://friendfeed.com

Identica 		

http://identi.ca

Thimbl 		

http://www.thimbl.net

Chat Vertaling
Clown Fish 				

http://clownfish-translator.com/

Google Translator 			http://translate.google.com/
Ortsbo 				http://www.ortsbo.com/

Delen

van bestanden en fotos/videos
via internet:
YouTube 		

http://www.youtube.com

Vimeo 			http://vimeo.com
Flickr 			

http://www.flickr.com

Picasa 		

https://picasaweb.google.com

Turtle 			http://www.turtle4privacy.org/new

Veiligheid en Privacy
Mumble 				http://www.mumble.com
Freenode IRC 			http://webchat.freenode.net
Tor/Onion 				https://www.torproject.org

Online -wiki- versie

Colofon

http://tie.wikia.com
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