Portie kennis

Facebook: wel of niet
verbonden blijven?
Je vindt Facebook de laatste tijd vaak terug in het nieuws. Het is nog steeds een
hot item: zal ik mijn Facebookaccount verwijderen of hou ik hem nog even aan?
Het is natuurlijk een vraag die ik niet voor jou kan beantwoorden.
Ik kan je wel informatie geven over Facebook, waardoor je misschien
makkelijker een beslissing kan nemen.

D

it sociale medium vind je de

laatste tijd erg vaak terug in het

nieuws. En, helaas voor Facebook,
is dit vaak niet positief.
In het nieuws

Het bekendste nieuws van de

afgelopen drie maanden is het

‘Cambridge Analytica schandaal’.

openbaar gezet. Daarnaast stond

komt waarschijnlijk doordat je door

nieuws doordat bekend werd dat

In Nederland waren er in 2017

Facebook in juni negatief in het

de onderneming 60 fabrikanten van
smartphones en tablets toegang

heeft gegeven tot het systeem om
gebruikersgroepen op te bouwen
voor de ontwikkeling van apps.

Facebook verbonden blijft.

			

Mocht je besluiten om je Facebookaccount

nog meer dan 10 miljoen gebruikers.
Door af en toe op Facebook

aan te houden, dan hierbij enkele tips:

te kijken blijf je op de hoogte

van alle nieuwtjes van je netwerk,
vrienden en familie.

Het Britse databedrijf had
namelijk via Facebook de

En nu... Instagram?

gegevens van tientallen miljoenen
mensen gebruikt voor politieke

Op dit moment stappen jongeren massaal over van Facebook

campagnes. Campagnes voor

naar Instagram. Dit komt onder andere door alle schandalen

van de afgelopen tijd. Op het eerste gezicht lijkt dit een goede

Actief gelukshormoon

ontwikkeling, maar realiseer je wel dat dit sociale medium in het

Facebook blijven associëren met

bijvoorbeeld Donald Trump en

waarschijnlijk ook voor de Brexit.

Deze gegevens werden gebruikt
zonder toestemming van de

Facebookgebruikers. In juni was

er sprake van een ‘Facebook-bug’.

Deze bug was een fout in de software

bezit is van Facebook.

Allemaal zaken om rekening mee te
houden bij je mogelijke beslissing.

van Facebook die de privacy-

Je blijft verbonden

zonder dat ze dat wisten. Instellingen

de reden dat het platform toch zo

instellingen van gebruikers aanpaste,
voor berichtendeling werden op
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Waarom dan wel Facebook? Wat is
veel gebruikers blijft houden? Dit

Het blijkt daarnaast dat veel mensen

•

Controleer altijd grondig hoe je privacy-instellingen 		

•

Scherm je profiel af zodat alleen je vrienden je 		

•

Wil je niet dat Facebook je surfgedrag bijhoudt?

iets positiefs. Dit komt door het
stofje dopamine, oftewel het

Het is een handige manier
om in contact te blijven.

Een neef in Australië kun je

bijvoorbeeld makkelijk even

een berichtje sturen. Facebook

brengt je in contact met mensen die
je anders nooit zou spreken.

die het stofje in onze hersenen

oproepen. Elementen zoals het

verzamelen van ‘likes’ en positieve

berichten kunnen zien.

Zet het dan uit bij de instellingen. Je moet dit wel in 		
iedere browser en op ieder apparaat aangeven.

gelukshormoon. Er zitten allerlei

elementen in het sociale medium

zijn ingesteld.

•

Weet wat je op Facebook zet: plaats niet zomaar

elke foto, video of mening, maar alleen de dingen 		
waarvan je zeker weet dat iedereen het mag zien.

reacties op onze foto’s. Facebook
speelt perfect in op de behoefte
van de gebruiker.
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