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Sociale Netwerksites horen bij Web 2.0  

 Web 1.0 => statisch internet 

 Web 2.0 => het « sociale » internet 

 Web 3.0 => het « intelligente » internet (+ « internet 

overal ») 
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Sociale Media: 

demo, mogelijkheden en risico’s 
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Gebruik van nieuwe media 

  IBBT-iLab.o, september 2011 bij representatief staal 

van de Vlaamse bevolking (+ 15 jaar, representatief voor 

Vlaanderen op geslacht, leeftijd en woonplaats) 
 

 85%  heeft internetaansluiting  

 85% mailt geregeld 

 11% heeft smartphone 

 15%  heeft mobiel data-abonnement 

 64% heeft digitale televisie 
 

 52% van de surfers heeft Facebook account (Europa: 73%) 

 12% van de surfers heeft Netlog account 

 12% van de surfers heeft LinkedIn account 

 8% van de surfers heeft Twitter account 
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Demo  

 

Facebook  

Netlog  

Twitter  

LinkedIn 
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Sociale netwerksites: voor wie? 

 Netlog: gericht op particulieren, voornamelijk jongeren (vnl. 

maar niet alleen België) 

 Facebook: gericht op wereldwijd, divers publiek van 

particulieren (maar ook bedrijven & organisaties doen mee) 
(PS: in de States heeft meer dan de helft van de 12-jarigen heeft een 

illegale Facebookaccount) 

 Twitter: zowel gericht op beroepspubliek als op particulieren 

=> tieners, celebrities, kenniswerkers… 

 LinkedIn: gericht op beroepsnetwerk  

 Yammer, Ning…: gesloten netwerken 

 

 => Evolueren sterk en zijn plaatsgebonden 
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Sociale netwerksites: wat doen we er mee? 

 Bedrijven, overheden, organisaties: informeren, 

reclame maken, top of mind blijven… (zie verderop) 

 

 Vriendenkring (her)opbouwen en onderhouden (vnl. 

mensen die we reeds kennen uit de “offline context”) 

 Observeren 

 Ons informeren via info die ons wordt toegestopt via 

ons netwerk (“social push”) 

 Bijblijven 

 

 …/… 
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Sociale netwerksites: wat doen we er mee? 

 Al dan niet selectief onze activiteiten, gevoelens, ideeën, 

… vertellen 

 We associëren ons met merken, organisaties, 

initiatieven, strekkingen… 

 Een virtueel imago opbouwen 
 

 Creëren en onderhouden van “sociaal kapitaal” 

 Crowdsourcing 

 Actie voeren 
 

 => sociale netwerkmedia vormen meer en meer een 

extensie van het echte leven 
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Sociale media voor overheid & 

socialprofitsector: functies 

Functiegroep 1: zicht op je publiek 

 Zicht hebben op je netwerk 

 Monitoring publiek 

 

Functiegroep 2: informeren 

 Informeren 

 Rapporteren 

 Tonen (ook visueel / audiovisueel) 

 

Functiegroep 3: PR & werving 

 Branding / imagebuilding 

 Aandacht trekken 

 Uitnodigen 
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Functiegroep 4: interactie 

 Sociaal contact onderhouden 

 Community-ontwikkeling 

 Interactie met doelgroepen 

 (Laten) delen van informatie 

 Crowdsourcing 

 

Functiegroep 5: crisiscommunicatie 

 Continue updating status van de crisis 

 Detecteren van vragen, problemen, roddels, … 

 Elkaar helpen 

 

Functiegroep 6: trendwatch, leren & professionaliseren 

 Kennisdeling 

 Volgen van concullega’s & specialisten in je vakdomein 

 Netwerken 
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Crowdsourcing 



Community-ontwikkeling 
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Sociale actie 
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Crisiscommunicatie 



Risico’s 

 Verlies van privacy 

 

 …/… 
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Risico’s 

 Ongewenste reacties op je “posts” 

 Vermenging van professionele met 

familie/vriendennetwerk 

 Verslaving 

 Infobesitas 

 Infotention 

 Cyberpesten: hatemail, anti-facebookgroepen, stalken, 

obscene foto’s sturen, supergrote bestanden sturen, 

uitsluiten van groepen …  

 …/… 
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Risico’s 

 Pedofilie 

 Fishing & hacking 

 Sociale media als go between voor internetfraude 

 Beperkte “vatbaarheid” buitenlandse aanbieders 

zoals Facebook 

 Risico op verkeerde beeldvorming: bvb. porno is vaak 

vrouwonvriendelijk => kan bepalend werken op beeld dat jongeren hebben 

over man/vrouw verhouding en op wat al dan niet grensoverschrijdend 

gedrag is (maar onderzoek relativeert dit gevaar echter sterk ; bron: 

ChildFocus) 

 Censuur (bvb. Facebook bant foto’s met baby’s die borstvoeding 

krijgen) 
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Realiteit & mythe van de digitale kloof 



Gebruik van nieuwe media 

  IBBT-iLab.o & Insites, september 2011 bij representatief 

staal van de Vlaamse bevolking (+ 15 jaar, representatief voor 

Vlaanderen op geslacht, leeftijd en woonplaats) 
 

 85%  heeft internetaansluiting  

 85% mailt geregeld 

 11% heeft smartphone 

 15%  heeft mobiel data-abonnement 

 64% heeft digitale televisie 
 

 52% van de surfers heeft Facebook account (Europa: 73%) 

 12% van de surfers heeft Netlog account 

 12% van de surfers heeft LinkedIn account 

 8% van de surfers heeft Twitter account 
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User age distribution on Facebook in Belgium (nov. 2010) 
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/belgium 
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(Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: ICT-enquête 2009) 
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De digitale kloof is reëel… 

 15 à 20% van de gezinnen heeft (nog) geen internettoegang thuis 

 Velen hebben internet, maar vinden er hun weg niet in  

 => van “hebben of niet hebben” naar “hebben en wat doe ik ermee?” 
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…maar de digitale kloof is ook een mythe 

 Een reële minderheid heeft zelf geen internet, maar kan wel beroep doen op 

anderen die dit wel hebben (en/of ermee overweg kunnen) 

 Een kleine groep (+/- 4%) heeft thuis geen internet, maar gebruikt het elders 

 Een reële minderheid (vnl. grote groep hoogbejaarden) is helaas een “verloren” 

groep ivm ICT 

 Deze laatste groep wordt geleidelijk vervangen door een groeiend seniorenpubliek 

dat wel overweg kan met internet 

 Het uitsluitend aanbieden van infovoorzieningen via nieuwe media is 

discriminerend (waar wie doet dat alsnog?) 

 Het weinig of niet aanbieden van info via nieuwe media is discriminerend voor een 

groot deel van de bevolking. 

 Een groter wordende doelgroep ervaart intellectuele, mentale of financiële 

drempels met (bepaalde) oude media: bvb. telefoon, telefoonboek, tekstbeladen 

drukwerken, het rechtstreeks in contact komen met (bepaalde) personen… 

 => Nieuwe media zijn meer en meer “gewone” media geworden tussen de niet-

digitale kanalen 



3 digitale kloven  

 1e graad : Toegang tot ICT 

 2e graad : Technische kennis nodig om ICT te kunnen 

gebruiken 

 3e graad : Wàt we juist doen met die techniek => 

informatievaardigheden: 

 Recent onderzoek (2009-2010) van: 

 FTU (Namur), in opdracht van POD – Maatschappelijke Integratie 

 SMIT-VUB(Brussel), in opdracht van Instituut voor Samenleving en 

Technologie (Vlaams Parlement) 

 Ruimer dan de klassieke kansarme groepen 

 Ook bij jongeren => vaak verkeerde verwachtingen over het 

online informeringspotentieel van jongeren 
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Omgaan met (internet en)  

sociale netwerken: 

 

tips 



 Mannen, opgelet: jullie nemen meer risico’s dan 

vrouwen 
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Op het werk 

 Mag dat tijdens de kantooruren? 

 Maak op het werk de omgang met elkaar op die sociale 

media bespreekbaar + kom tot afspraken: ontwikkel 

een “sociale media beleid”  

 Scheid werk en privé 

 Je (huidige of toekomstige) baas kan al Googelend 

vaak véél over jou terugvinden 
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Jijzelf 

 Besef dat wat je online ook doet er altijd wel iets of 

iemand is die weet wie je bent en/of wat je aan het 

doen bent 

 Elk bezoek aan een sociale netwerksite laat sporen na 

 Doe in dit virtuele leven niets wat je ook niet op café zou 

doen (geheimen vertellen, striptease, …) 

 Negeer vriendschapsverzoeken van personen die je 

niet kent 

 Denk twee keer na, i.p.v. impulsief te reageren op posts 

van anderen 

 …/… 
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Jijzelf 

 Wees assertief: contacteer de provider, de sociale 

netwerkaanbieders, politie, parket… indien je manifest 

misbruik vaststelt 

 Doorgrond de privacy-instellingen op je Facebook 

account (of bij de andere sociale netwerken), lees er ook 

de kleine letters, en herbekijk dit regelmatig. 

 Bescherm ook de privacy van de anderen: bvb. vraag 

toestemming aan betrokkenen vooraleer je foto’s met 

hen op Facebook zet 
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In het gezin 

 Maak computergebruik bespreekbaar en komt tot 

afspraken binnen je GOC – Gezins Overleg Comité… 

 Zet de computer(s) op een zichtbare plaats (bvb. 

woonkamer) 

 Maak afspraken over computertijd: hoeveel en 

wanneer? 

 Stimuleer ze om niets op het internet te plaatsen waar ze 

later spijt van kunnen krijgen 

 Zit er bij als kinderen/tieners hun Facebookprofiel 

maken 

 …/… 
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In het gezin 

 Probeer “vriend” te zijn van je kinderen op hun sociale 

netwerksites, maar intervenieer er enkel in extreme 

gevallen (bij expliciete beelden, pesten/bedreigen van anderen, schaden 

van privacy van zichzelf, ouders, andere…) 

 Omgang met sociale netwerken sluit aan bij de 

algemene waarden, normen en richtlijnen die zich 

stellen bij jezelf en binnen je gezin. Bvb. hoe controlerend wil 

je/moet je zijn t.o.v. je kinderen? 

 Bij cyberpesten: contacteer de school en ga evt. verder 

(politie) 

 Maak van je kinderen kritische internetgebruikers 
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Interessante websites 

 www.clicksafe.be: een initiatief van ChildFocus 

 www.veiligonline.be: een initiatief van de Gezinsbond 

i.s.m. ChildFocus 

 http://www.ravels.be/productgroep.aspx?pg=1440&id=10

08: presentatiemateriaal & tips door specialisten van de 

Computer Crime Unit van de federale politie Turnhout  

 www.mijnkindonline.nl 

 www.ecops.be: om via internet met de politie in contact 

te komen 
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Bedankt voor uw aandacht! 

Volg ons op: 

 
www.memori.be  

www.lessius.eu 

 
Eric.Goubin@Mechelen.Lessius.eu 

 

 
Alsook op LinkedIn, Twitter, Facebook, Netlog… 
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