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Wat is sociale media? 

Soms lijkt het wel of iedereen op facebook, twi%er en/of LinkedIn zit. En dat is eigenlijk ook precies de      

bedoeling van deze “sociale media”. 

Het delen van berichten, foto’s, filmpjes maar ook gedachten en emo6es maken sociale media tot een      

succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog geen 10 jaar geleden begon het allemaal, Hyves werd in 2004 ac6ef en Facebook kwam pas in 2008 naar 

Nederland. 

In die 6jd is er veel veranderd:  

• second screen televisie, waarbij je met je telefoon de afloop mee bepaalt (zoals bijvoorbeeld the 

voice of Holland) 

• Internet overal en al6jd met onder andere je telefoon of tablet 

• Inchecken bij - en beoordelen van - restaurants of winkels met bijvoorbeeld foursquare 

• Boodschappenlijstjes online samenstellen en thuis laten bezorgen 

• Hyves stopt eind 2013 als sociale media plaBorm en gaat door als game website in 2014 

• Twi%er is begin november 2013 met goed resultaat naar de beurs gegaan 

 

en ga zo maar door... 

� Sociale media is een verzamelnaam 
voor internet-toepassingen waarmee je 

op een leuke, interactieve wijze 
informatie met elkaar deelt. Denk 

hierbij niet alleen aan tekst maar ook 
aan foto’s, locaties, geluid en video.
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Verschillende soorten sociale media 

 

Sociale netwerken 

• Facebook 

• Hyves 

• LinkedIn (zakelijk netwerk) 

 

Foto’s delen 

• Instagram 

• Flickr 

• Pinterest 

 

Bookmarken 

• Delicious 

 

Beoordelen 

• iens 

• Kieskeurig.nl 

• Yelp 

 

Inchecken 

• foursquare 

Forums 

• Hobbyforums 

• Reisforums 

• Gezondheidforums 

 

Wiki’s 

• Wikipedia 

 

Blogs 

• Wordpress 

• Blogger 

 

Video’s delen 

• Youtube 

• Vine 

• Vimeo 

• Instagram 

 

Microblog 

• Twi%er 



Facebook 

Wat is Facebook? 

Facebook is een wereldwijde netwerksite met meer dan 800    

miljoen gebruikers.  

Je mag een account aanmaken als je 13 jaar of ouder bent. Maar 

vaak wordt hiermee gesjoemeld. 

Je hebt keuze uit een persoonlijk profiel, een bedrijfspagina  

[ lokaal, na6onaal of interna6onaal] , een fanpagina of een    

community. 

Facebook wordt vaak gebruikt om contact te houden met familie 

en vrienden, uit het oog verloren vrienden of klasgenoten,       

collega’s uit binnen en buitenland. 

 

Je kunt je gedachtes, emo6es, foto’s, filmpjes loca6es delen. Ook 

kun je reageren op de status van een ander, of deze leuk vinden. 

Facebook ‘s Veiligheidsinstellingen  

 

Om je instellingen van je facebook account te bekijken  klik je op het  wieltje naast je naam, recht boven in de 

blauwe balk. 

Kies voor privacy instellingen. 

Je kunt instellen hoe je dingen standaard deelt: 

• Openbaar, dit is voor iedereen te zien 

• Vrienden, je hele netwerk 

• Vrienden behalve kennissen, aLankelijk van 

hoe je je vrienden hebt ingedeeld is dit een  

kleinere groep vrienden 

• Alleen ik, dit kies je bijvoorbeeld als je een app 

wilt gebruiken maar je niet je hele netwerk wilt 

spammen met berichtjes van deze app.      

(Denk aan allerlei spelletjes!) 



Facebook ‘s Veiligheidsinstellingen  

Je kunt zelf ook bepaalde groepen aanmaken, bijvoorbeeld collega’s of een sportclub, en bepaalde dingen alleen 

met deze groep delen. 

Bedenk wel dat wat je deelt, door anderen ook weer gedeeld kan worden en dan nog zichtbaar wordt voor een 

grotere groep mensen dan jij bedacht had... 

Taggen en getagd worden 

Als je foto’s deelt op facebook kun je vrienden die op deze foto staan taggen, je koppelt dan hun      facebook 

account aan deze foto.   

Anderen kunnen dit dus ook voor jou doen bij hun foto’s. Als je dat niet wilt, of wil kunnen kiezen wie je wel en 

niet mag taggen kun je dat ook weer doen bij de instellingen. 

Facebook 



Facebook ‘s Veiligheidsinstellingen  

Taggen en getagd worden 

Er zijn een aantal keuzes die je kunt maken, ik zal ze hieronder kort bespreken. 

Bij “wie kan berichten plaatsen op je 6jdlijn” heb je 2 keuzes: 

• Vrienden 

• Alleen ik 

Wil je je 6jdlijn zo veel mogelijk afschermen kies dan voor alleen ik. Bedenk wel dat je dan alleen maar zend en 

geen  interac6e aan kunt gaan op je eigen 6jdlijn. Dat kan anderen gaan irriteren. 

Een andere op6e staat daaronder bij “berichten bekijken waarin je door je vrienden getagd bent” Als je deze   

op6e inschakeld kunnen anderen je niet zomaar taggen op foto’s zonder dat je hiervan af weet. 

Om te zien hoe anderen jou 6jdlijn zien klik je op “weergeven als” achter “controleren wat andere mensen op je 

6jdlijn zien”. Kies voor een specifiek persoon of openbaar. 

Bij “Wie kan berichten zien waarin je bent getagd?”  kies je wie mag zien dat je getagd bent. Bij “Wie kan zien wat 

anderen op je 6jdlijn plaatsen” kies je wie berichten op je 6jdlijn van anderen mag zien. Je hebt keuze uit: 

• Iedereen 

• Vrienden van vrienden 

• Vrienden 

• Vrienden behalve kennissen 

• Alleen ik 

• aangepast 

Facebook 



Facebook ‘s Veiligheidsinstellingen  

Taggen en getagd worden — vervolg 

“Tags controleren die mensen toevoegen aan je eigen berichten voordat de tags worden weergegeven op       

Facebook? “ 

Schakel 'Tag bekijken' uit als je de tags die vrienden aan je inhoud toevoegen, niet wilt bekijken voordat ze op Face-

book  verschijnen. Als iemand die geen vriend van je is een tag aan een van je berichten toevoegt, wordt je al6jd 

gevraagd of je de tag wilt bekijken.  

Vergeet niet dat wanneer je een tag goedkeurt, de persoon die is getagd en zijn/haar vrienden je bericht kunnen 

zien.  

Andere handige Facebook instellingen 

Ook zo moe van al die uitnodigingen voor spelletjes? Je kunt ervoor zorgen dat je niet 

steeds uitgenodigd wordt voor hetzelfde spelletje. 

Hoe je dat doet? 

Een app of spelletje blokkeren waarvoor je een verzoek krijgt: 

• Ga naar het App Center. 

• Klik op X naast het verzoek. 

• Klik op de link [Naam app] blokkeren > Beves/gen. 

 

Facebook 
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Linked In 

Wat is Linked In? 

LinkedIn is een zakelijk sociaal netwerk. Het wordt vaak gebruikt als online CV. Ook wordt het vaak bekeken bij 

een sollicita6e. 

Wat kan ik met Linked In? 

Linked In verandert con6nu en breidt steeds verder uit. Je kunt Linked In op veel verschillende manieren gebrui-

ken of inze%en. Hier een klein lijstje van mogelijke toepassingen: 

• LinkedIn kan gebruikt worden om contact te houden met oud-collega’s bij verandering van werk of project. 

Zo kan je al6jd terugvallen op exper6se van mensen die je kent en vertrouwt. 

• Mensen uit jouw netwerk kunnen je een aanbeveling (recommenda6on) geven. Uiteraard kun je zelf ook 

weer aanbevelingen aan anderen geven. 

• Doordat je netwerk niet alleen bestaat uit je directe contacten maar ook uit contacten van contacten (second 

degree connec6ons) en verder (third degree connec6ons) kun je jouw rela6es vragen je te introduceren en 

zo jouw professionele netwerk verder uit te bouwen. 

• Je lid worden van groepen rondom een bepaald onderwerp, om zo informa6e uit te wisselen en je netwerk 

verder uit te bouwen. 

• Je kunt LinkedIn gebruiken om vacatures op te zoeken. Tegelijker6jd gebruiken recruitment afdelingen van 

bedrijven en headhunters de informa6e op de profielen om kandidaten voor vacatures te vinden. Daarmee 

maakt je meer kans op een nieuwe job. Tevens zoeken ze in hun eigen netwerk of er iemand is die 

ze kan introduceren bij een kandidaat. 

• Je kunt bedrijven volgen en je op de hoogte laten houden van vacatures. 

Aanbevolen instellingen voor LinkedIn 

Misschien heb je er ook al iets over gelezen of gehoord. LinkedIn heeS in 2011 s6lzwijgend de privacy-

voorwaarden aangepast. Als je niets doet, mag LinkedIn nu jouw naam & foto gebruiken in adverten6es.             

Ben je het daar niet mee eens, zet het dan uit: 

• Ga in LinkedIn rechtsboven met de cursor naar je naam, dan verschijnt er een klein menu - klik op "seVngs" 

• Klik linksonder op "Account" 

• In de kolom naast Account, klik op "Manage Social Adver6sing" 

Zet het vinkje UIT bij "LinkedIn may use my name & photo in social adver6sing". 

 

 



verkorte profiel invullen 

• foto 

◊ duidelijke, professionele foto. Geen vakan6ekiekje met de hond erbij 

vanaf je hals zodat je gezicht bijna beeldvullend is 

◊ naam (alleen naam, verboden om email/tel erbij te ze%en) 

• kopregel 

◊ max 120 tekens 

◊ eventueel email/tel erbij, niet echt chique 

• omgeving 

◊ bepaalt linkedIn zelf aan de hand van je postcode, niet te veranderen. 

◊ potloodje "area", postcode wijzigen en aangeven in welke bedrijfstak je werkzaam bent 

• Publieke URL 

◊ lelijke standaard URL, maak persoonlijke URL (nooit bedrijf!) 

• Contact info (rechtsonder verkorte profiel) 

◊ email, telefoon, adres en twi%er (om veiligheidsredenen geen adres invullen) 

◊ 3 websites 

♦ tekst voor website max 30 tekens ( bij "andere") 

 

 

Algemene /p 

Bij uitnodigingen om te linken of verzoeken voor aanbevelingen en/of onderschrijvingen;  

Schrijf zelf een tekst en laat niet de standaard tekst staan. Mensen zijn eerder geneigd aan je verzoek tegemoet te 

komen als je de 6jd hebt genomen om een persoonlijke boodschap te schrijven! 

Dit werkt overigens niet als je iemand via je telefoon uitnodigt om een connectie te maken, dan kun je alleen maar 
een standaard uitnodiging versturen. 

Linked In 



Google+ 

Wat is Google+  

Google plus (of google+, of G+) is een rela6ef nieuw sociale media netwerk site. Google is het in 2011 gaan         

lanceren. Het zou een antwoord op het populaire facebook moeten zijn, volgens velen maar Google heeS dat 

nooit beweerd. In principe heeS iedereen die een gmail email adres heeS ook een google+ account. 

In een aantal dingen lijkt Google+ wel op facebook - zoals het delen van foto’s, statussen en emo6es - maar in  

andere aspekten verschillen ze behoorlijk. 

Een van de belangrijkste verschillen tussen Facebook en Google + is dat Facebook er van uit gaat dat iedereen je 

vriend is, ongeacht de status van de persoon. In real life is dat natuurlijk niet het geval. Je moeder heeS een      

andere informa6ebehoeSe dan je beste vriendin.  

 

Google+ kringen (cirkels) 

Je verdeelt je kennissen op google+ in kringen    

die je zelf aanmaakt. Zo kun je bijvoorbeeld       

een kring familie aanmaken of werk, tennisclub, 

leesfreaks… noem maar op. 

Degene die je aan een kring toevoegt krijgt alleen 

een melding dat hij of zij aan een kring                

toegevoegd is door jou, maar niet aan welke kring. 

Je kunt dus ook gericht met een specifieke groep 

informa6e delen. Stel je voor dat je een foto van 

een familiefeestje wilt delen. Dan deel je die met 

je familie en misschien beste vrienden, maar niet 

met je collega’s of zakenpartner. 

 

Google Hangouts 

       Met Google Hangouts kun je via je computer, telefoon of tablet gesprekken voeren met        

maximaal 10 mensen. Zo kun je snel en goedkoop overleg voeren met collega’s, vrienden  

of familie, zonder daarvoor een eind te hoeven rijden. En dat blijS niet bij praten alleen:   

je kunt apps toevoegen aan de hangout om samen YouTube-video's te kijken,                 

diagrammen  te bespreken of presenta6es te beoordelen.  

 

Hangouts on air gaan nog een stapje verder. Via Hangouts On Air kun je vanaf je laptop een uitzending opnemen 

en live delen via je Google+ profiel, je YouTube-kanaal en je website. Tijdens je hangout kun je direct zien hoeveel 

mensen meekijken en naderhand kun je de video delen en bespreken met anderen, doordat elke Hangout On Air 

automa6sch op je YouTube-kanaal wordt opgeslagen.  



Youtube 

Wat is Youtube? 

Youtube is het grootste, gra6s, sociale video netwerk wat er is.  Per minuut wordt er meer dan 35 uur film geup-

load naar Youtube! 

YouTube is opgericht in februari 2005 en maakt het voor miljoenen mensen mogelijk video's te ontdekken, te   

bekijken en te delen. YouTube biedt een forum dat iedereen kan gebruiken om wereldwijd contact te leggen met 

anderen, mensen te informeren en te inspireren.  

Op YouTube kun je gemakkelijk videoclips uploaden en delen op andere sociale media sites en je website. Wie   

eigen gemaakte video wil plaatsen op YouTube moet zich eerst registreren (registreren is gra6s op YouTube, heb 

je een gmail account ? Dan kun je zo aan de gang met youtube); wie gewoon video wil bekijken online hoeS zich 

niet registreren. 

De video’s worden online gestreamt. Deze online streaming wil zeggen dat je de video’s meteen kan bekijken, je 

moet ze dus niet eerst downloaden. Een video wordt volledig gedownload terwijl je al naar het begin van het film-

pje aan het kijken bent. 

Pinterest 

Wat is Pinterest? 

Pinterest is een digitaal prikbord. De gebruikers kunnen plaatjes (pins genaamd) op prikborden (pinboards) plak-

ken.  Denk hierbij aan  borden als favoriete vakan6ebestemmingen, bucketlists maar bijvoorbeeld ook           

moodboards. De toepassingen zijn eindeloos. 

Pinterest is het snelst groeiende sociale medium, na de lancering in 2010 waren er binnen 9 maanden meer dan 

10 miljoen gebruikers. 

Pins verzamel je door ze 

vanaf een website te       

pinnen (met een app op     

je pc), zelf te uploaden of 

van een ander pinboard     

te re-pinnen. 

Een van mijn persoonlijke 

favoriete sociale media   

sites! 


