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“Snel even mailen”

E-mails en andere digitale communicatiefora zijn niet 
meer weg te denken vandaag de dag. 

Het aantal mailtjes dat je op een dag stuurt, is niet meer 
op één hand te tellen. Toch zijn niet alle e-mails of 
andere digitale berichten (FB-discussies, whats app, 
messenger,…) onschuldig.

De volgende zaken kaart je beter aan in een persoonlijk 
gesprek :

-prestaties

-ongevraagd advies

-privé leven/persoonlijke belangen

-kritiek

-gevoelige onderwerpen
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Prestaties :

Positief of negatief, de prestaties van bv. je 
spelers/ploegmaten zijn geen onderwerp om digitaal te 
bespreken. Ironie en sarcasme zijn op papier niet altijd 
even gemakkelijk te detecteren, waardoor er snel 
misverstanden ontstaan.
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Ongevraagd advies :

We hebben allemaal een hekel aan betweters en zeker 
digitaal kan ongevraagde feedback gemakkelijk in het 
verkeerde keelgat schieten. Als je opmerkingen of 
bedenkingen hebt over een bepaald item, maak dan een 
afspraak zodat je mondeling feedback kan geven.

Een negatieve ondertoon in een mail moet je ten allen 
tijde vermijden. Je neemt het risico om een negatieve 
communicatie op te starten terwijl dit absoluut niet de 
bedoeling was van de info die je digitaal wil delen.



“Snel even mailen”

Privé leven/persoonlijke belangen :

Persoonlijke problemen bespreek je niet per mail. Wie 
rechtstreeks betrokken is op de voetbal, je opleider bv., 
informeer je als die persoonlijke problemen een invloed 
(kunnen) hebben op je voetbalprestaties en algemeen 
functioneren/welzijn op de club.

Persoonlijke belangen moet je ten allen tijde opzij kunnen 
zetten en nooit gebruiken/misbruiken.

Onthoud de volgende VCGD-quote - VCGD = 

“VCGD en ik/mijn kind NIET ik/mijn kind en VCGD.”
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Kritiek :

Kritiek geven is gemakkelijk, een kritische geest zijn is 
moeilijk. Een kritische geest geeft realistische, haalbare 
oplossingen voor problemen die zich (kunnen) stellen. Je 
maakt ook nooit een digitale bespreking en vermijd 
uitroeptekens bij het opstellen van een info.

Iemand persoonlijk aanvallen of commentaar geven op 
iemand is not done via mail. Je mail kan altijd door 
iemand anders gelezen worden, waardoor een onschuldig 
grapje kan uitgroeien tot een persoonlijke vete.

Onthoud de volgende VCGD-quote :

“Een digitaal middel is om te informeren, niet om te 
communiceren/discussiëren.”
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Gevoelige onderwerpen :

Voor mensen die graag conflicten vermijden, kan het 
verleidelijk zijn om gevoelige zaken per mail te 
bespreken. Toch is dit echt het laatste wat je mag doen 
(zie ook de VCGD-quote).

Bij het informeren over gevoelige onderwerpen aan een 
grote groep mensen, verspreid je je info best in een bcc-
mail. Je vermijdt zo “reply-to-all-toestanden” en houdt de 
deur dicht voor ongevraagde feedback.
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