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Sociaalnetwerksites zijn niet meer weg te denken uit het leven van vele jongeren. Ze 
communiceren er niet alleen met kennissen en familie maar ze leggen er ook nieuwe 
contacten, die hen kunnen helpen om een sociaal of professioneel netwerk uit te 
bouwen. Bij het gebruik van sociaalnetwerksites geven jongeren echter veel 
persoonlijke informatie over zichzelf prijs.  

Dit kan risico’s inhouden. Zo kan deze informatie door anderen misbruikt 
worden, bijvoorbeeld in de context van pesten. Daarnaast kan online-informatie ook 
ongewild en onbewust een negatief beeld van een persoon schetsten wanneer ze door 
iemand bekeken wordt die oorspronkelijk niet als ontvanger bedoeld was. Denk 
bijvoorbeeld aan foto’s van een wild nachtje stappen. Deze kunnen erg positief zijn voor 
het imago van een jongere wanneer ze gezien en geliked worden door leeftijdsgenoten. 
Wanneer dezelfde beelden echter bekeken worden door een potentiële werkgever, dan 
kunnen ze iemands imago schaden en eventueel de kansen op een interessante 
vakantiejob of stageplek beperken.  

Daarom kan het belangrijk zijn om jongeren op school inzicht te bieden in de 
manier waarop ze hun persoonlijke informatie zo goed als mogelijk kunnen beschermen 
tegenover verschillende doelgroepen. Leerlingen kunnen begeleid worden om hun 
onlinereputatie zo efficiënt mogelijk te beheren. Dit biedt niet alleen vandaag voordelen 
maar ook wanneer ze verder studeren en later op de arbeidsmarkt komen.  
 
Waarom het klikt 
 
Maar waarom zijn jongeren zulke enthousiaste gebruikers van sociaalnetwerksites? 
Dankzij sites als Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn, kunnen ze persoonlijke 
informatie in de vorm van teksten en beelden posten. Op die manier kunnen jongeren 
lief en leed ‘live’ delen met anderen. Zo kunnen ze ook steun en bevestiging van 
vrienden ontvangen tijdens belangrijke, maar ook moeilijke, momenten tijdens hun 
leven. Tijdens de adolescentie maken jongeren namelijk belangrijke veranderingen mee 
op fysiek, sociaal en emotioneel vlak.  

Opgroeiende adolescenten maken fysieke veranderingen mee en experimenteren 
met de vorming van hun eigen identiteit. Door deze veranderingen hebben ze de 
behoefte om zich te vergelijken met hun leeftijdsgenoten en hebben ze vaak nood aan 
feedback en bevestiging. Sociaalnetwerksites lenen zich hiertoe. Door foto’s te posten 
van nieuwe ‘looks’ waarmee ze experimenteren of door meningen te uiten, kunnen ze 
van hun onlinenetwerk feedback krijgen en op basis hiervan hun identiteit verder 
verfijnen. 

Op sociaal vlak dragen sociaalnetwerksites bij tot het verruimen van de 
kennissenkring van jongeren. Naast leeftijdsgenoten die ze uit ‘offline’-contexten kennen 
(o.a. school of sport-/jeugdbeweging), kunnen ze nieuwe contacten leggen online.  

Op emotioneel vlak maken adolescenten ook belangrijke veranderingen mee, 
naast hechte vriendschappen ontstaan ook intiemere relaties, waarbij adolescenten ook 
doorgaans seksueel actief worden. Ook voor intieme communicatie tussen geliefden 
worden sociaalnetwerksites ingezet. Intieme teksten of beelden worden tussen 
geliefden soms uitgewisseld, wat kortweg sexting genoemd wordt. Jongeren delen dus 
niet enkel alledaagse gebeurtenissen mee online, maar ook intiemere communicatie 
gebeurt online.  

Communicatie via sociale media vervult dus een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van adolescenten. Onlinecommunicatie laat echter sporen achter. 
Bovendien kunnen deze digitale berichten makkelijk doorgestuurd worden en zich, als 
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een lopend vuurtje, ‘viraal’ verspreiden. Uitgelekte of anderszins ongelukkige teksten of 
beelden kunnen zich verder verspreiden en de jongere een lange tijd blijven 
achtervolgen. Daarom is het van belang om jongeren bewust te maken van de 
kenmerken van digitale informatie opdat ze omzichtig zouden omspringen met het 
delen van intieme gegevens.  
 
Privacy- en andere risico’s 
 
Doorheen de jaren waarin jongeren opgroeien en sociaalnetwerksites gebruiken, geven 
ze veel informatie over zichzelf prijs. Gebruikers hebben de mogelijkheid om bepaalde 
informatie voor specifieke gebruikers of groepen af te schermen. Digitale kopieën zijn 
echter snel en makkelijk gemaakt en kunnen doorgestuurd worden naar personen 
waarvoor de informatie niet bedoeld was. Privacyinstellingen bieden dus een zeer 
relatieve controle op wie toegang heeft tot welke informatie. Daarom is vertrouwen op 
deze settings onvoldoende om je privacy in sociaalnetwerksites te beschermen. 

Daarnaast dient het delen van informatie over zichzelf niet alleen het leggen en 
onderhouden van contacten op sociaalnetwerksites. Het dient ook de kern van het 
zakelijke model achter deze sites. Hoe meer gebruikers over zichzelf prijsgeven, hoe 
makkelijker sociaalnetwerksites informatie of reclame kunnen presenteren die aansluit 
bij hun kenmerken of interesses. Terwijl gebruikers van sociaalnetwerksites diverse 
privacyinstellingen kunnen gebruiken om andere gebruikers geen toegang te geven tot 
bepaalde gegevens, zijn de mogelijkheden om eigen gegevens af te schermen van 
adverteerders beperkter.  

Het kan dus belangrijk zijn om leerlingen bij te brengen hoe sociaalnetwerksites 
functioneren, hoe hun businessmodel werkt en hoe relatief de privacyinstellingen zijn. 
Dit inzicht kan aangevuld worden met concreet advies om je onlinereputatie op 
sociaalnetwerksites zo goed als mogelijk te managen.  
 
Reputatiemanagement 
 
Inzicht verwerven in je onlinereputatie en dit zo goed mogelijk beheren is onder andere 
belangrijk wanneer jongeren op zoek gaan naar een stageplek, studentenjob of een 
eerste baan. Personeelsmanagers screenen namelijk kandidaten online. Uit een 
onderzoek in België door de HUBrussel blijkt dat zeven op de tien 
personeelsdienstmedewerkers op LinkedIn kandidaten opzoeken. Vier op de tien 
screenen kandidaten op Facebook. Het is dus voor sollicitanten van belang om na te 
gaan welk beeld men van zichzelf geeft online en hoe men zo goed mogelijk door middel 
van privacysettings bepaalde inhoud (bv. fotoalbums) kan afschermen van een breder 
publiek.  

De manier waarop men zichzelf presenteert kan de werkgever of 
personeelsverantwoordelijke ook een idee geven over talenten van de sollicitant, naast 
de informatie die gevonden wordt over het professionele en/of privéleven. Bepaalde 
competenties, zoals taalbeheersing en creativiteit kunnen duidelijk worden uit de 
statusupdates en foto’s die gepost werden op een profielpagina. Bovendien kunnen 
commentaren op de actualiteit of op posts van andere sociaalnetwerksitegebruikers de 
potentiële werkgever ook inzicht geven in de persoonlijkheid van de kandidaat.  

Kortom, doorheen de jaren die men als jongere sociaalnetwerksites gebruikt, 
kunnen veel signalen in woord en beeld een vermeend inzicht geven in je persoonlijke 
leven en karakter. Wie enkele jaren een sociaalnetwerksite heeft gebruikt, heeft een 
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groot archief opgebouwd van statusupdates, foto’s en commentaren. Hoewel het voor 
gebruikers fijn kan zijn om op deze manier oude herinneringen op te halen, betekent dit 
ook een groot risico voor iemands onlinereputatie. Vooral jongeren veranderen 
doorheen de jaren in hun persoonlijkheid en maturiteit. Sommige oude foto’s of 
opmerkingen kunnen daarom achterhaald zijn of wat impulsief gepost. Dit kan een beeld 
geven dat misschien niet meer strookt met wie men vandaag is.  

Daarom kan het van belang zijn om stil te staan bij oude posts en beelden en na te 
gaan in welke mate ze je persoonlijke reputatie al dan niet dienen. Bij dit 
bewustwordingsproces kunnen scholen een rol spelen. In het kader van 
sollicitatietraining, of andere lessen, kan samen met leerlingen stilgestaan worden bij 
welke digitale sporen men over zichzelf vindt online, welk beeld dit geeft en hoe men 
bepaalde kenmerken en talenten beter in de verf kan zetten. Leerlingen kunnen 
stapsgewijs aangezet worden om hun huidige onlinereputatie te screenen en, indien 
nodig, advies gegeven worden voor een ‘onlinemake-over’. De volgende stappen kunnen 
samen met de leerlingen overlopen worden.  
 
Stap 1: onlinereputatie check-up 
 
Om te weten hoe je je onlinereputatie moet verbeteren, moet je eerst weten wat er 
online over je te vinden is. Hiervoor ga je eerst via verschillende zoekmachines op zoek 
naar jezelf. Naast het checken van welke inhoud beschikbaar wordt via algemene 
zoekmachines, kan je ook op specifieke sites of applicaties (zoals YouTube, Twitter) op 
zoek gaan naar inhoud die met je naam gelinkt wordt.  

Een tip hierbij is om zowel naar tekst, foto’s als video’s te zoeken en je eigen 
naam tussen aanhalingstekens te plaatsen. Zoek ook naar eventuele varianten, indien je 
naam soms verkeerd gespeld wordt. Het zoeken naar inhoud die gelinkt wordt met de 
eigen naam kan ook gecombineerd worden met andere zoektermen, zoals de 
woonplaats of andere trefwoorden die met je gelinkt kunnen worden (zoals activiteiten 
of verenigingen waarvan je lid bent). Specifiek op sociaalnetwerksites kan je soms 
bepaalde inhoud delen met specifieke personen of groepen vrienden uit je netwerk. Om 
na te gaan welke inhoud beschikbaar is voor welke personen, kan je bijvoorbeeld op 
Facebook je onlineprofiel bekijken door de ogen van andere Facebookleden. Ook andere 
privacy- en bijkomende instellingen van Facebook kunnen hierbij nuttig zijn (voor meer 
informatie hierover, zie een artikel met een overzicht van de 10 belangrijkste 
privacyinstellingen op Facebook: http://mediawijs.be/dossiers/dossier-online-
privacy/tien-belangrijke-privacyinstellingen-op-facebook). 

Om het jezelf makkelijker te maken, kan je ook een bericht ontvangen wanneer er 
iets online over jou verschijnt (via Google Alerts bv., https://www.google.be/alerts). Dit 
is ook handig als je op de hoogte gehouden wil worden van specifieke thema’s.  
 
Stap 2: evalueer je onlineprofiel  
 
In de tweede stap evalueer je de informatie die je over jezelf online hebt gevonden.  
Ben je tevreden over wat er online over je te vinden is? Welke indruk geeft dit aan 
vrienden, leraren of toekomstige docenten of werkgevers? Komen jouw talenten goed 
aan bod? Wanneer je inhoud vindt die gevoelig is (zoals een gsm-nummer of bepaalde 
foto’s) gebruik je best de procedure die de website voorziet om ongewenste inhoud te 
laten verwijderen. Ga vooral ook na welke inhoud je in het verleden online geplaatst 
hebt en die verkeerd geïnterpreteerd kan worden of een foute indruk kan geven, zoals 

http://mediawijs.be/dossiers/dossier-online-privacy/tien-belangrijke-privacyinstellingen-op-facebook
http://mediawijs.be/dossiers/dossier-online-privacy/tien-belangrijke-privacyinstellingen-op-facebook
https://www.google.be/alerts
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foto’s of video’s van feestjes, straffe statements naar aanleiding van gebeurtenissen uit 
de actualiteit, kritiek die je hebt geuit op een leerkracht of stagebegeleider.  

Zorg dat belangrijke informatie over jezelf snel toegankelijk is op je 
Facebookprofiel (met name de informatie die je toegankelijk zou maken tot personen 
buiten je onlinevriendenkring) en vooral in je LinkedIn of andere (professionele) 
profielpagina’s.  
 
Stap 3: promoot jezelf met eigen content 
 
Naast alle informatie die je terugvindt, die door jou of anderen in het verleden online 
geplaatst werd, stel ook een professioneel ogende profielpagina op. Zorg dat deze pagina 
(op LinkedIn of andere professionele netwerksites) een goed en waarheidsgetrouw 
beeld van jezelf geeft. Verzorg ook goed je beeld- en taalgebruik in je eigen profielsite(s). 
Verwijder oude profielen en scherm bepaalde informatie goed af met de privacysettings 
van de website.  
 
Stap 4: neem actie tegen bepaalde content 
 
Websitebeheerders moeten normaal een procedure voorzien om bezwarende inhoud te 
kunnen aangeven. Sociaalnetwerksites en andere onlinecommunicatieplatformen 
hebben ook gebruiksregels die ieder lid moet respecteren. Wanneer bepaalde inhoud in 
strijd is met dergelijke afspraken, kan je dit aangeven aan de beheerder. Bovendien kun 
je ook op sociaalnetwerksites, zoals Facebook, een waarschuwing krijgen wanneer je 
getaged wordt in een foto. Dit zorgt ervoor dat je de foto eerst te zien krijgt en kunt 
beslissen of je naam in de foto kan opgenomen worden. Het kan namelijk voorkomen dat 
je geïdentificeerd wordt in een foto die je niet leuk vindt of je in een slecht daglicht 
plaatst. Je kan dan ook aan de maker van de foto om die te verwijderen, want met 
untaggen verdwijnt enkel je naam (en link naar je profiel) maar niet de foto. Je blijft dus 
identificeerbaar door mensen die je persoonlijk kennen. In bepaalde gevallen kunnen 
deze acties onvoldoende zijn of kan het van belang zijn om snel actie te ondernemen om 
bepaalde inhoud te laten verwijderen of contact op te nemen met de lokale politie.  
 
Stap 5: bouw je onlinereputatie verder uit 
 
Ondanks alle inspanningen, blijft sommige inhoud moeilijk weg te halen. Daarom is het 
een optie om moeilijk te verwijderen negatieve inhouden te laten ‘ondersneeuwen’. Dat 
kan je doen door zelf tekst- en beeldmateriaal dat jou als persoon en jouw talenten goed 
tot hun recht brengt, online te plaatsen. Acties die je hiervoor kunt ondernemen zijn het 
zo goed mogelijk verzorgen van professionele profielpagina’s. Daarnaast kun je nagaan 
of informatie in andere (profiel)websites de gegevens en claims op de ‘professionele’ 
profielpagina’s niet tegenspreekt. Bovendien kun je ook zelf een blog starten, waarbij je 
jouw talenten ten volle in de kijker zet. Wanneer leerlingen goed kunnen koken, kunnen 
ze bijvoorbeeld een foodblog starten. Ze scherpen er dan niet alleen hun 
kookvaardigheden mee aan maar ze tonen ook dat ze overweg kunnen met een camera 
door de gerechten zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hun schrijfstijl kunnen ze 
illustreren door de manier waarop ze recepten begrijpelijk onder woorden kunnen 
brengen.  

Een andere manier voor leerlingen om hun onlinereputatie te verbeteren is door 
hun presentaties, spreekbeurten en eindwerken op gespecialiseerde sites toegankelijk 
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maken, zoals Slideshare of online scriptiedatabanken. Op die manier kan je je eigen 
kennis, interesses en talenten ruimer bekend maken. Nog beter is om in bekende blogs 
die een ruime aanhang kennen, een gastblog te schrijven en te linken naar jouw blog. Zo 
krijg je een ruimer publiek.  
 
Conclusie 
 
Tijdens de adolescentie is het voor jongeren belangrijk om vrijuit te kunnen 
experimenteren met hun opinies, looks en imago’s. Sociale media geven aan hen 
ongekende kansen om zichzelf in woord en beeld aan anderen te presenteren en 
feedback te krijgen. Het is belangrijk dat we jongeren ongestoord van deze kansen laten 
genieten. Omdat doorheen de pubertijd de meningen en opinies van jongeren 
veranderen, kunnen bepaalde teksten en beelden die online staan geen accuraat beeld 
meer vormen van wie de jongeren vandaag willen zijn. Als volwassenen kunnen we 
jongeren daarom zo goed mogelijk helpen bij het benutten van de kansen van sociale 
media door hen te begeleiden bij hun onlinereputatie. Sommige jongeren hebben 
misschien zelfs nood aan een onlinemake-over.  

Na deze onlinemake-over is het belangrijk om regelmatig de informatie die over 
je te vinden is te checken, je blog of profielpagina up-to-date te houden en na te gaan 
welke nieuwe sites ‘in’ zijn om daarop actief te worden en jezelf voor te stellen. 
Daarnaast moeten jongeren ook een reflex ontwikkelen om wanneer ze bepaalde 
informatie online plaatsen, erover te reflecteren hoe deze woorden of beelden kunnen 
overkomen en wat ze over hen kunnen vertellen. Op die manier helpen we jongeren 
duurzaam aan een goede onlinereputatie.  
 
Kaderstukje 
 
Mediawijs Online. Jongeren en sociale media. 
 
Waarom klikt het zo tussen jongeren en sociale media? 
Welke kansen bieden sociale media hen en met welke risico’s krijgen ze te maken? 
Wat kun je doen om jongeren hierbij zo goed mogelijk te begeleiden? 

Heel wat ouders, leraren, jeugdwerkers en andere begeleiders van jongeren stellen zich 
deze vragen. Deze gids wil daarom ingaan op de unieke kansen die sociale media aan 
jongeren bieden maar ook de risico's die ze meemaken.  

Zo komen onder andere online relaties, cyberliefde, sexting, maar ook cyberpesten, 
grooming, online privacy en vormen van online reclame aan bod. In het laatste 
hoofdstuk van Mediawijs Online wordt ingegaan op het belang van een goede 
onlinereputatie en worden de thema’s uit dit artikel verder uitgediept.  

In Mediawijs Online. Jongeren en Sociale Media komen zowel onderzoek, talrijke weetjes 
en vooral veel handige tips aan bod.  

Meer info over de thema’s van de gids: www.uantwerpen.be/mediawijs 

Bestellen op : www.lannooshop.be 

http://www.uantwerpen.be/mediawijs
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