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Er is heel wat te doen over de privacy van mensen op sociale software sites.  Facebook met zijn 500 

miljoen gebruikers loopt op kop.  Op internet worden al betalende services aangeboden om deze 

instellingen die je eenvoudig weg op 5min kan aanpassen te verkopen. 

 

e-hulp Vlaanderen.be  geeft je al een tip om via de screenshots  al deze instellingen even te 

overlopen. 

Wat ik hier in de volgende schermen  aantoon is een advies.  Je moet voor jezelf nagaan hoe sterk je 

de beveiliging wil inzetten.  Default staat alles open aangezien sociale netwersites de bedoeling 

hebben om zoveel mogelijk mensen met  elkaar te linken.  Waarom? Marketing.  

Facebook is een bedrijf.  Bedrijven maken winst.  Toepassingen en marketingbureaus  betalen om 

aanwezig te mogen zijn op Facebook.  Think before you post, of ook voor je online gaat.  Wat zit er in 

voor mij, en hoe sterk wil ik meegaan in de open communicatie. 

De account die als voorbeeld dient is één van de zes trainingsaccounts die we gebruiken in de 

opleiding  web2.0 in de hulpverlening.  
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In je Facebook account ga je rechts bovenaan klikken op[ Account] =>[ privacyinstellingen] 

 

 

De privacyinstellingen zijn verdeeld in 3 grote blokken.  Alle drie blokken zijn belangrijk.  De meeste 

mensen bekijken de instellingen van het  tweede blok, maar vergeten de twee andere te controleren.  

Voorbeeld van de drie blokken: 

 



 

In Detail: 

Blok 1 

 

 

 

Blok 2 

 

 

Blok 3: 

 

 



Instellingen Blok 1 

Bekijk je profiel eens via de knop [Voorbeeld van mijn profiel] 

Vergelijk de beginsituatie met straks de eindsituatie 

 

De startsituatie 

 



Alles is zichtbaar, Vrienden, prikbord, info, etc… 

De eerste instelling [zoek jezelf op Facebook] 

 

Op zich is hier niets mis mee om deze instelling op [iedereen] te laten staan.  Als je profiel beveiligd is 

zoals je dit zelf wil, kan het ook geen kwaad dat iemand je naam intypt en je vind tussen de lijst met 

naamgenoten.  

 

Ook deze laat ik default staan op [iedereen] Iedereen mag je een vriendschapverzoek sturen.  Als je 

het moeilijk hebt met mensen te weigeren die je een vriendschapsvoorstel doen, kan je dit ook 

aanpassen op enkel vrienden. Niemand kan je dan nog een voorstel doen.  

 

Dit laat ik ook op [iedereen ] staan.  Een bericht sturen is immers handig .  Je kan dan informatie 

delen met mensen die je niet hoeft toe te voegen als vrienden.  Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld 

actief bent in Facebook groepen, waar niet ieder lid van de groep vriend hoeft te zijn. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Een vriendenlijst bekijken staat bij mij op [alleen vrienden].  Buitenstaanders hebben immers geen 

zaken te bekijken met wie ik allemaal vriend ben. 

 

 



Opleiding en werk.  Hier kan je de keuze maken of eventuele toekomstige werkgevers dit mogen 

zien. Als dit gewenst is met oog op een jobrotatie kan je deze instelling laten staan op [iedereen] 

Werkgevers kijken meer en meer op Facebook en andere sociale netwerksites alvorens mensen uit te 

nodigen voor een sollicitatiegesprek.  Indien niet stel je deze in op [alleen vrienden] of zelfs via 

[aanpassen] op [alleen ik] 

 

Huidige woonplaats [alleen vrienden] of zelfs [alleen ik] als je veel onbekenden hebt in je 

vriendenlijst doordat je veel games speelt via Facebook. 

Je kan hier ook eens even gaan kijken bij de optie [aanpassen] 

 

Als je in het eerste gedeelte kiest voor [Bepaalde personen] geef je hier de naam van vrienden in  of 

de naam van een “vriendenlijst”  (hoe je een vriendenlijst maakt leg ik op het einde uit+ 

Bij het vak verbergen kan je hetzelfde doen. Stel dat je collega’s ook allemaal vrienden zijn, maar je 

wil niet dat ze je woonplaats kennen, of de gamers waar je mee speelt kan je de vriendenlijst 

‘collega’s’ of ‘gamers’ invullen bij *verbergen voor+ 

 

 



 

Hier kies ik alleen vrienden.  Mensen die ik niet ken hoeven ook niet te weten naar welke 

evenementen ik ga of wat mijn interesses zijn.  

 

Instellingen Blok 2 

 

Als je naar de privacyinstellingen terugkeert en je bekijkt blok 2 kan je hier klikken op [instellingen 

aanpassen] je komt dan op het volgende scherm: 

 

 

 

  



Het eerste stuk in dit Blok2 is ‘Dingen die ik deel’ 
Hier bekijk je stuk voor stuk de instellingen die in de kolom in het midden staan.   
Maak gewoon de bedenking, zou ik willen dat iedereen mijn berichten, mijn familie, relaties etc… kan 
bekijken.  Als je alles op [iedereen] laat staan moet je nagaan dat bijvoorbeeld iemand die je pas 
leerde kennen ineens alle info heeft van jou.  
Een voorbeeld.  Tijdens een vorming  vroeg ik iemands naam die ik helemaal niet kende.  Gaf deze in 
in Google, kwam op haar Facebook account en zag onmiddellijk dat ze in een ingewikkelde relatie 
zat.    Als je deze genante zaken wil voorkomen kan je ofwel geen privé informatie plaatsen of deze 
instellingen op [alleen vrienden] zetten. 
 

 

 
‘Inchecken’ wil zeggen dat je laat weten waar je u  momenteel bevindt. Deze optie is voor mensen 

die werken met Smartphones waar de app Facebook op is geïnstalleerd of met laptops met GPRS of 

WIFI verbinding.   

Maak voor jezelf de keuze of je wil dat iedereen weet waar je zit.  Bevind je u  in een of ander café of 

openbare plaats is het miss nog interessant, maar dat je even bij de buren langsloopt daar hebben 

andere mensen weinig boodschap aan.  Als je de optie inchecken hebt geactiveerd kan je zien of er 

nog vrienden van jou in de buurt zijn of andere Facebook gebruikers. (zie voorbeeld hieronder) 



 

  



Het tweede stuk in Blok2  ‘Dingen die anderen delen’ 

(Tags, zijn verwijzigen. Een tag op een tekst kan je vergelijken met trefwoorden. Tags op foto’s zijn 

linken naar stukjes uit foto’s)  

Voor foto’s waarin je bent getagd is het raadzaam dat enkel je vrienden dit zien.  Ga je nogal eens uit 

de bol, kan je dit miss zelfs aanpassen aan [alleen ik]  via de selectie [aanpassen]

 

 

 

Ook bij Foto Tags voorstellen laat ik de optie [uitschakelen] staan.  Dit wil zeggen dat indien mensen 

foto’s plaatsen een programma op Facebook gaat zoeken en vergelijken of er geen gezichten te 

herkennen zijn.  (gaat ver hé)  



 Via deze gezichtsherkenning zal  de vriend van jou dan een voorstel krijgen om jou te taggen. Beter 

niet doen dus. 

 

Ook bij plaatsen kan men nu taggen.  Als je liever niet laat weten door anderen waar je bent, kan je 

ook hier kiezen voor [uitschakelen] 

 

 

Het derde stuk bij Blok2 zijn de ‘contactgegevens’

 

Dit staat bij een persoonlijk profiel het beste ingesteld op[ alleen Ik] Mail en gebruikersnaam kan je 

nog overwegen, maar adres en zeker telefoonnr staat best op [alleen ik] 

 (in het voorbeeld staat Adres op Alleen vrienden, maar het is dan ook een trainersaccount. ) 

Bekijk nu al eens je [voorbeeld van je profiel] 



Het ziet er al meer verborgen uit.  Niet?  

 

 

Instellingen Blok 3 

 

Bij toepassingen en websites zit het grootste gat in de privacyinstellingen en ook het minst bekende. 
Telkens je deelneemt aan een quiz zoals ‘Welke koffiekoek ben ik’ of iets soortgelijk wordt er een 
klein schermpje getoond waar je nogal snel ok klikt.  Wil je niet op ok klikken moet je de toepassing 
verlaten en kan je bijgevolg ook niet deelnemen.  
 
Wel hier zitten de grootste gaten.  Een toepassing die je met ‘ok’ bevestigd krijgt en gebruikt al je 
persoonlijke gegevens van je Facebook account.  Je hebt dit  immers toegestaan.  Anders dan bij 
vrienden wil dit ook wel zeggen AL JE GEGEVENS.  Het zijn ook deze toepassingen die gegevens 
verzamelen zodat je zou kunnen deel nemen aan de game of quiz.  Waarom hebben die nu in 
godsnaam je tel nr, adres,  of andere gegevens nodig??  Hier zit dus de adder.  Vele toepassingen zijn 
databanken die deze informatie opslagen en gebruiken om gericht marketing te sturen.   Kies dus 
zeer zorgvuldig welke toepassingen je gebruikt.   
 
Klik op de link [instellingen bewerken] in het derde blok bij Toepassingen en websites. 

   
 
 
 
 
 



Je komt dan in dit scherm terecht. 
 

 

Hier zie je een lijst van alle toepassingen die je ooit gebruikt hebt in Facebook. Klik op [instellingen 

bewerken] 

Op het volgende scherm krijg je dezelfde lijst, maar het kruisje achter de toepassing.  Klikken op dit 

kruisje  geeft de toepassing geen rechte meer.  Hiermee delete je de rechten van de toepassing die je 

ooit gaf.  

 

 Let wel, zijn je instellingen en gegevens ooit al niet opgeslagen?? Als je een beginnend Facebook 

gebruiker bent en je wil niet dat er toepassingen rechten krijgen op je persoonlijke gegevens kan je 

ook  alle rechten op voorhand blokkeren door in het vorige scherm deze af te zetten. 

 



Bij de volgende optie ‘Gegevens die toegankelijk zijn via je vrienden’ bekijk je best ook eens de 

instellingen. 

 

Hier krijg je volgend scherm:

 



Mijn advies is om deze allemaal uit te vinken enkel de online optie.  Zo kan je eventueel toch indien 

je een spelletje kiest het samen spelen met vrienden  (die je kent) De toepassing laat weten wanneer 

je online komt.    

 

Ook hier is mijn advies om [enkel vrienden] te kiezen. Op een game zoal Farmville zitten miljoenen 

mensen te spelen.  Als je dit op [iedereen] zet kan je nagaan.  

Als je profiel na dit document te volgen is beveiligd, zien anderen wel enkel je naam en profielfoto, 

maar zoals eerder aangegeven de keuze maak je zelf.  

   Tip: ja kan eventueel  een profiel aanmaken om enkel te gamen met een nieuwe Nickname. In dit 

profiel geef je dan geen persoonlijke gegevens weer. 

 

  



Directe personalisatie is nog zo’n leuke. 

 

Als je hier op [instellingen bewerken] klikt krijg je volgend scherm te zien: 

 

Wat betekend Directe personalisatie?  Dit is al een voorbeeld van WEB3.0  

Als je dus de bovenstaande sites bezoekt wordt deze site onmiddellijk aangepast aan zaken die je 

mogelijks interesseren. Dit wil zeggen dat de sites je bezoekt je Facebook profiel  screenen en vanuit 

hun databank gegevens vergelijken die je mogelijks kunnen interesseren. Ze gaan ook de interesses 

van je vrienden bekijken en ook deze vergelijken.   



Op zich is dit gemakkelijk, maar let dan wel in eerste instantie wat je allemaal kenbaar maakt.  Eens 

je al de instellingen door hebt kan je deze web3.0 toepassing ook gaan gebruiken voor je eigen 

gemak en strategie.   Vertrouw je het helemaal niet, vink dan [directe personalisatie ] uit. 

 

 

Openbaar zoeken 

 Hier kan je bepalen of zoekmachines uw Facebook profiel kunnen vinden.  Als je naam bvb in Google 

wordt ingetypt is de kans groot dat je Facebook profiel in de lijst komt van zoekresultaten als je deze 

box hebt aangevinkt.  Weerom de keuze is aan u. 

 

 

 

 



Als laatste heb je nog de [Blokkeerlijsten] 

Heb je echt een persoon of een groep die niet meer kunt horen of zien, kan je deze toevoegen aan de 

blokkeerlijst. Hij / zij kan dan achteraf niets meer zien van jou, jouw profiel niet meer bezoeken, noch 

berichten meer zien die je post. Deze optie kan steeds ongedaan gemaakt worden. 

 

Wil je alles nog eens Facebooksgewijs nalezen kan je op de laatste link klikken.  Daar krijg je wat een 

gelijkaardige uitleg, maar dan veel langer en uitgebreider. 

 

 

Nu nog even op een rijtje hoe je vriendenlijsten maakt. 

 

Start met vrienden bijwerken in je account. 

 

Je krijgt dan het volgende scherm te zien: 

Klik op maak een lijst 

 

 



 

 

Voer een naam in voor een lijst bvb ‘Collega’s’  

Beneden in het venster selecteer je de vrienden die je aan deze lijst wil toevoegen en je klikt op lijst 

maken. 



 

Zo kan je verschillende lijsten maken.  Eens iedereen binnen 1 o f meerder lijsten zit kan je bij alle 

instellingen de optie [aanpassen] selecteren en deze lijst kiezen.  Ook bij statusupdates.  Die 

gebruiksaanwijzer is eerder uitgelegd. 

Voorbeeld status update: 

 



 

 

Door op aanpassen te klikken kom je in het bovenstaande scherm. Hier kan je dan [bepaalde 

personen] selecteren .  Bij het ingeven van ‘co’ komt er al de vriendenlijst ‘Collega’s’ te voorschijn. 

Selecteren. Nu kunnen enkel je collega’s deze statusupdate zien. Dit werkt dus ook met links, foto’s, 

albums of eender wat je wil delen.   

Zo, als je dit volgt kan je met een gerust hart Facebook gaan gebruiken.  Er zijn nog steeds meer 

voordelen dan nadelen verbonden als je een beetje wegwijs bent in de vele menu’s en instellingen. 

 

Succes, 

Jo Van Hecke 

vzw Tonuso 
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