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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Het onderwerp van mijn scriptie is het gebruik van sociale netwerksites en de 
bijbehorende risico’s. In het bijzonder heb ik het gedrag van gebruikers op Facebook 
onderzocht.  

1.1 Doel 
Het doel van mijn scriptie is de risico’s op de sociale netwerksite Facebook in kaart te 
brengen en te onderzoeken of gebruikers zich hiervan bewust zijn en daar rekening mee 
houden, d.w.z. maatregelen nemen om zich tegen deze risico’s te beschermen.  

1.2 Aanleiding 
Als ervaren gebruiker en na het lezen van “The Facebook Effect” (Kirckpatrick 2010), 
werd ik enthousiast om zelf onderzoek te doen naar sociale netwerksites. Facebook is 
met 841 miljoen gebruikers1

Student Mark Zuckerberg heeft Facebook in februari 2004 op Harvard University 
geïntroduceerd. Het werd meteen een groot succes. Kort daarna in maart 2004 werd 
Facebook toegankelijk voor studenten op een select aantal universiteiten in de Verenigde 
Staten. Langzamerhand breidde Facebook zich uit naar alle universiteiten in de Verenigde 
Staten en Canada. Ook studenten van Michigan State University, waar ik studeerde, 
kregen toegang tot Facebook. In 2006 kon iedereen lid worden van Facebook. 

 de grootste sociale netwerksite van de wereld.  

Er zijn in de loop der jaren verschillende functies toegevoegd aan Facebook. Voorbeelden 
zijn privéberichten die gebruikers naar elkaar kunnen sturen, het uploaden van foto’s, 
het ‘taggen’ van foto’s, het reageren op elkaars commentaar, de chat, het nieuws- en 
mini-overzicht, de ‘vind ik leuk’ knop, de nieuwe privacyinstellingen, de tijdlijn en het 
platform waar gebruikers applicaties kunnen ontwikkelen zoals Farmville en marktplaats. 

Facebook is een belangrijke rol gaan spelen in het leven van studenten. Gebruikers 
breiden hun vriendenkring uit, uploaden foto’s van feestjes, bekijken intensief de 
profielen van vrienden en communiceren met elkaar. Het groeiend aantal functies in 
combinatie met het steeds intensievere gebruik van Facebook bracht risico’s met zich 
mee. Bijvoorbeeld: Het is in de Verenigde Staten verboden alcohol te drinken onder de 
21 jaar. Echter veel studenten onder die leeftijd drinken wel alcohol. Het werd zeer 
populair om foto’s van feesten te uploaden op Facebook. Universiteitsmedewerkers en 
politie maakten dan ook snel gebruik van de informatie op Facebook om illegaal 
alcoholgebruik onder jongeren als bewijsmateriaal te verzamelen. Een ander voorbeeld is 
dat gênante foto’s zichtbaar werden voor meer mensen dan gewenst was.  

Gaandeweg werd men zich bewust van dergelijke nadelen en risico’s. Het is echter 
opvallend dat gebruikers hun gedrag niet altijd aanpasten. Facebook zoekt de grenzen op 
van de beleving van privacy van de gebruikers. Zij proberen een balans te vinden tussen 
wat de gebruikers acceptabel vinden en wat zoveel mogelijk verkeer oplevert. Mede door 
mijn persoonlijke ervaringen heb ik de risico’s op Facebook en het gedrag van gebruikers 
als scriptieonderwerp gekozen. 

                                       
1 Socialbakers (2012), Facebook statistics by country, opgehaald 1 mei 2012 van 
http://www.socialbakers.com/countries/continents. 

http://www.socialbakers.com/countries/continents�
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1.3 Probleemstelling 
Mijn motivatie is om gebruikers van sociale netwerksites over de risico’s en de 
consequenties te informeren, bewust te maken van hun gedrag, wat hun rechten en 
plichten zijn en wat voor maatregelen zij kunnen nemen om zichzelf te beschermen.  

Hieruit vloeit voort de volgende probleemstelling: 

Hoe gaan gebruikers om met de risico’s op de sociale netwerksite Facebook? 

De probleemstelling wordt uitgewerkt door de beantwoording van de volgende drie 
deelvragen. Ten behoeve van elke deelvraag zijn twee of meerdere hypotheses 
geformuleerd die in het onderzoek (literatuur en enquête) worden getoetst. 

Deelvraag 1: Wat zijn de risico’s? 

Hypothese 1a: Het Facebooksysteem en derde partijen2

Hypothese 1b: Gebruikers zelf of andere gebruikers creëren gedeeltelijk zelf de risico’s. 

 actief op sociale netwerksites 
creëren risico’s. 

Deelvraag 2: In hoeverre zijn gebruikers bewust van de risico’s? 

Hypothese 2a: Gebruikers zijn bewust van de risico’s, maar gedragen zich hier niet naar. 

Hypothese 2b: Gebruikers hebben een basis, interpersoonlijk en systeemvertrouwen bij 
het gebruik van sociale netwerksites. 

Hypothese 2c: Het gebruik van de sociale netwerksite is een routine geworden voor de 
gebruikers. 

Deelvraag 3: In hoeverre dekken gebruikers, de gemeenschap, het systeem en 
de wetgeving zich in tegen de risico’s? 

Hypothese 3a: Gebruikers dekken zich onvoldoende in tegen de risico’s. 

Hypothese 3b: Het systeem en de wetgeving beschermen in onvoldoende mate de 
privacy van gebruikers. 

1.4 Gevolgde werkwijze 
In hoofdstuk 2 is literatuur over sociale netwerksites in het algemeen, o.a. het ontstaan 
en de functies, besproken.  

Om bovenstaande vragen te beantwoorden en hypotheses te testen, wordt eerst een 
theoretisch kader opgesteld (hoofdstuk 3). Hierin combineer ik de theorie van Anthony 
Giddens (1990) over ‘vertrouwen’, de theorie over ‘risico’s’ in het algemeen van Beck 
(1992) en specifiek op sociale netwerksites van Sherry Turkle (2011) en Eli Pariser 
(2011). De definitie en eigenschappen van sociale netwerksites van de theorieën van 
Danah Boyd worden gebruikt. Ook worden de definitie en sociologische betekenis van 
privacy weergegeven. 

De algemene risicotheorie van Beck (1992) is van belang omdat hij risico’s vanuit een 
sociologisch perspectief heeft onderzocht. Turkle en Pariser beschrijven de risico’s op 
sociale netwerksites die door gebruikers zelf en door het systeem worden gecreëerd. 
                                       
2 Met derde partijen worden bedrijven, organisaties, aanbieders van applicaties en adverteerders bedoeld 
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Risico’s en vertrouwen zijn nauw met elkaar verbonden. Vertrouwen is een mechanisme 
om risico’s te beperken en complexiteit te reduceren (Luhmann 1979). De theorie over 
vertrouwen is van belang omdat sociale netwerksites opgebouwd zijn uit 
vertrouwensrelaties tussen de gebruiker en zijn of haar vrienden en vriendinnen. De 
theorie over risico’s en vertrouwen wordt gebruikt om het gedrag en de houdingen ten 
opzichte van de risico’s op sociale netwerksites te onderzoeken.  

In hoofdstuk 4 wordt de methodologie van het onderzoek nader toegelicht. Hiervoor is 
literatuur onderzocht en een enquête ontwikkeld. De enquête is online afgenomen om 
een grote groep gebruikers te benaderen en deel te laten nemen aan dit onderzoek 
(Berger 2000). De enquête kon via o.a. Facebook verstuurd worden naar mijn doelgroep, 
namelijk Facebookgebruikers. Door middel van het programma Qualtrics heb ik deze 
enquête gemaakt en de resultaten gerapporteerd.  

De steekproef bestaat uit mijn Facebookvrienden, vrienden van mijn Facebookvrienden 
en masterscriptie sociologiestudenten aan de Universiteit van Amsterdam.  

Met behulp van Qualtrics heb ik de resultaten door middel van chi-kwadraattoetsen 
statistisch betekenis gegeven. Er is gezocht naar significante verbanden bijvoorbeeld 
tussen vertrouwen en in hoeverre gebruikers maatregelen nemen om zichzelf te 
beschermen. Ook is onderzocht hoe groot gebruikers de risico’s inschatten en het effect 
op het gedrag van de gebruikers. Is er een verschil tussen het bewustzijn van de risico’s 
en de status van de gebruikers (bijvoorbeeld student of werknemer)? 

In hoofdstuk 5 worden het juridisch kader en het beleid van Facebook toegelicht en 
belanghebbende organisaties besproken. Het hoofdstuk geeft inzicht over regelgeving 
wat betreft privacy en de Europese richtlijnen waar gebruikers en het systeem zich aan 
behoren te houden.  

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van de online enquête besproken en geanalyseerd.  

In hoofdstuk 7 worden de conclusies getrokken. Aan de hand van het theoretisch kader, 
de resultaten van de enquête en het literatuuronderzoek wordt een antwoord gegeven op 
de hoofdvraag, ‘hoe gaan gebruikers om met de risico’s op Facebook’. Ook worden de 
beperkingen van mijn onderzoek en de vergelijkingen met reeds verricht onderzoek 
beschreven. 

1.5 Eerdere onderzoeksbevindingen 
Veel onderzoek, met name in de Verenigde Staten, is verricht op het gebied van risico’s, 
vertrouwen, privacy en gedrag op sociale netwerksites.  

Gebruikers geven vrijwillig (te) veel persoonlijke informatie vrij, zoals foto’s en intieme 
informatie over henzelf (Gross e.a. 2005; Jones e.a. 2005; Krishnamurthy e.a. 2008; 
Debatin e.a. 2009; Turkle 2011). Veel gebruikers hebben geen goed beeld wie toegang 
tot hun informatie heeft of hoe deze gebruikt zou kunnen worden (Krishnamurthy e.a. 
2008). Over de jaren heen kan een digitaal dossier worden opgebouwd doordat het 
simpel is om alle informatie die gebruikers delen profielen van te maken en op te slaan 
(Gross e.a. 2005). Gebruikers staan er niet bij stil dat informatie op het internet er 
permanent op blijft staan (Turkle 2011). Tieners denken dat zij vrij informatie kunnen 
delen, maar worden hiervan weerhouden door de normen en praktijken van de 
peergroep. Tieners zijn erg bewust van hun sociale status. Zij vinden het erg belangrijk 
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met wie zij vrienden zijn, met wie zij interacteren en hoeveel mensen op hun profiel 
kijken (Livingstone 2008). 

Een groot deel van de populatie in de Verenigde Staten kan worden achterhaald of hun 
sociaal burgerservice nummer kan worden afgeleid, wanneer informatie als postcode, 
geslacht en geboortedatum wordt vrijgegeven op sociale netwerksites  (Gross e.a. 
2005:29). 

Over het algemeen vinden gebruikers privacy op sociale netwerksites belangrijk (Rossler 
2009; Turkle 2011). Zij gedragen zich hier echter veel al niet naar (Turkle 2011). 

Privacyinstellingen worden gebruikt, maar tussen de 55% en 90% van de gebruikers 
laten vreemden toe informatie op hun profiel te zien. Er is een negatieve correlatie 
tussen gebruik van privacyinstellingen en grootte van het netwerk (Krishnamurthy e.a. 
2008). Tieners geven om privacy, maar hebben moeite de privacyinstellingen juist in te 
stellen (Livingstone 2008). Een kleine groep gebruikers zet de openbare 
privacyinstellingen op privé (Gross e.a. 2005). Wanneer de eigen privacy van gebruikers 
wordt geschonden verandert 80% de instellingen. Wanneer het bij anderen gebeurt, 
verandert 42% de instellingen (Debatin e.a. 2009).  

Gebruikers creëren zelf risico’s door de verleidelijkheid van de digitale technologie. 
Gebruikers kunnen snel afgeleid raken door te ‘multitasken’ om even op Facebook te 
kijken of er iets nieuws is. Er ontstaat een verlangen om continu te kijken of er iets 
nieuws staat op Facebook. Gebruikers zijn liever alleen met hun eigen netwerk en 
hebben minder aandacht voor elkaar wanneer zij fysiek bij elkaar zijn. Het leidt tot 
eenzaamheid (Turkle 2011).  

Uit veel onderzoeken blijkt dat Facebook en derde partijen risico’s veroorzaken voor de 
gebruikers. Facebook neemt niet genoeg stappen om privacy van gebruikers te 
beschermen. Derde partijen zoeken actief informatie van gebruikers. Voorbeelden zijn 
dat universiteitsmedewerkers Facebook gebruiken als bewijsmateriaal om straffen uit te 
delen, bedrijven informatie gebruiken voor marketingdoelen en om gaten in de 
beveiliging te ontdekken (Jones e.a. 2005). Datamining3 resulteert in een persoonlijke 
filterbel4

Aanbieders van applicaties (i.c. derde partijen) op Facebook hebben toegang tot de data 
van gebruikers waar ze geen toegang tot zouden hebben als ze geen vrienden op 
Facebook zouden zijn en de privacyinstellingen op privé zouden staan. Aanbieders van 
applicaties zijn verplicht hun identiteit vrij te geven en aan te geven welke informatie zij 
gebruiken. Er bestaat een asymmetrische relatie, omdat de aanbieders van applicaties 
meer weten van de gebruikers dan zij over hen (Felt e.a. 2008). 

. Deze persoonlijke filterbubbel wordt gecreëerd door het systeem, ook wel de 
sociale netwerksite, bedrijven en derde partijen (Pariser 2011).  

Phishing is een vorm van ‘social engineering’ waarbij geprobeerd wordt om gevoelige 
informatie van een slachtoffer te verkrijgen door zich voor te doen als een vertrouwelijke 
derde partij. In vertrouwelijke sociale contexten hebben personen een vier keer grotere 
kans om slachtoffer te worden (Jagatic e.a. 2005:1). 

                                       
3 Datamining betekent dat derde partijen of het systeem gegevens verzamelen van alle informatie, profielen en 
activiteiten van gebruikers 
4 Internetters komen in een afgeschermde bel  (of ballon) terecht. Op basis van hun klikgedrag en 
gepersonaliseerde diensten als Facebook wordt hun content geselecteerd.  
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Het internationaal onderzoeksbureau OCLC heeft het vertrouwen op sociale netwerksites 
gemeten (2007). Gemiddeld dacht 47% van de gebruikers dat sociale netwerksites hun 
persoonlijke gegevens veilig bewaarden. 34% heeft vertrouwen in sociale netwerksites. 
41% denkt dat hoe meer je een sociale netwerksite gebruikt, hoe groter het vertrouwen 
wordt.  

Op sociale netwerksites vertrouwt 60% zijn vrienden en 18% het systeem Facebook 
(Guha e.a. 2008:1). 

Er zijn meerdere partijen die pleiten voor een veilige sociale netwerksite waarin de 
bescherming van de privacy van gebruikers centraal staat. De Europese Unie heeft in 
2009 een advies opgesteld voor sociale netwerksites waarin het een beroep doet op de 
wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens5

Verschillende nationale en internationale organisaties vechten voor de digitale rechten 
van internetgebruikers. Opkomen voor de rechten en bescherming van de privacy van 
gebruikers op sociale netwerksites zijn hierbij een prioriteit. In Nederland is Bits of 
Freedom een zeer invloedrijke beweging. In de Verenigde Staten zijn er verschillende 
organisaties actief zoals de Electronic Fronter Foundation (EFF) en Electronic Privacy 
Information Center (EPIC). Er zijn verschillende rechtszaken aangespannen tegen 
Facebook die de privacy zou schenden en de privacywetgeving overtreedt. Bijvoorbeeld: 
Max Schrems heeft in november 2011 een rechtszaak aangespannen tegen Facebook

 (Wbp). Het College bescherming 
persoonsgegevens (Cbp) ziet er in Nederland op toe dat deze wetten worden nageleefd. 
Zij heeft Facebook eerder op de vingers getikt voor een aantal zaken o.a. over de 
toegang tot informatie door aanbieders van applicaties. 

6

  

. 
Hij had al zijn data, 1200 pagina’s, op Facebook opgevraagd en toegestuurd gekregen. 
Hieruit bleek dat data die hij gewist had nog steeds was opgeslagen. 

                                       
5 (12 juni 2009), Article 29 data protection working party, opgehaald 4 maart 2011 van 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf 
6 Europe versus Facebook (2012), News coverage from all around the world, opgehaald 29 januari 2012 van 
http://europe-v-facebook.org/EN/Coverage/coverage.html 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf�
http://europe-v-facebook.org/EN/Coverage/coverage.html�
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Hoofdstuk 2 De wereld van sociale netwerksites 
In dit hoofdstuk worden de functies van sociale netwerksites besproken. Sociale 
netwerksites zijn zeer populair. Het aantal gebruikers groeit met de dag. Sociale 
netwerksites zijn geïntegreerd in het dagelijks leven van een groot deel van de 
wereldbevolking. 

2.1 Ontstaan virtuele gemeenschap 
Vóór het internet werd gecommuniceerd door middel van de brief, telefoon of telegraaf. 
Tijd en ruimte kunnen hiermee niet op hetzelfde moment overbrugd worden. Met het 
internet kunnen tijd en ruimte makkelijk, snel en efficiënt worden overbrugd. Om online 
te communiceren hoeft men niet meer op hetzelfde moment in dezelfde ruimte aanwezig 
te zijn. Voorbeelden naast sociale netwerksites zijn email, discussiefora en chatrooms 
(Benschop 2010). 

Sociale software maakt de interacties in een virtuele omgeving mogelijk. Zij creëert een 
digitale omgeving waarin zich virtuele gemeenschappen kunnen vormen. Ongeveer in 
2003 kwam een nieuwe generatie sociale software uit waarmee men het eigen sociale 
netwerk kon onderhouden en waarmee de eigen vriendenkring gekoppeld kon worden 
aan de vriendenkring van anderen (idem).  

Sociale software ondersteunt conversaties tussen gebruikers, maar ook sociale feedback, 
waaruit nieuwe sociale groepen en nieuwe soorten sociale conventies ontstaan. Het kan 
niet voorspeld worden wat voor nieuwe gedragscodes ontstaan. Mensen worden gevormd 
door technologie, maar zij gebruiken het ook weer op hun manier, waar ze misschien 
nooit voor ontworpen waren (idem). De culturen die zich ontwikkelen op de verschillende 
sites kunnen erg variëren (Boyd e.a. 2007:1).  

2.1.1 Beschrijving van sociale netwerksites 
Een sociale netwerksite is een dienst op het internet die individuen toelaat 1) een publiek 
of semi-publiek profiel te presenteren binnen een begrensd systeem 2) een lijst te 
onderhouden van andere gebruikers met wie ze een connectie hebben 3) het bekijken 
van jouw connecties en de connecties van jouw connecties binnen het systeem (Boyd 
e.a. 2007).  

Een sociale netwerksite draait om de gebruiker en zijn persoonlijke netwerk. Op sociale 
netwerksites kunnen leden gemakkelijk berichten naar elkaar versturen en informatie, 
video’s, links, foto’s etc. delen. Leden van dergelijke sites hebben een eigen profiel en 
kunnen kijken naar de profielen van vrienden, familieleden, collega’s, bekenden en 
anderen. Men kan op het internet zijn vriendennetwerk onderhouden. Men wordt meestal 
lid van een bepaalde sociale netwerksite, omdat de eigen vriendenkring ook lid is (Boyd 
e.a. 2007). Er zijn veel verschillende soorten sociale netwerksites met verschillende 
mogelijkheden als applicaties toevoegen, spelletjes spelen, chatten etc. 

Het gemak om contact te houden met vrienden aan de andere kant van de wereld of 
opnieuw contact te zoeken met vrienden van vroeger is veel groter geworden, op 
voorwaarde dat deze ook lid zijn van dezelfde sociale netwerksite. Men kan zijn 
persoonlijke netwerk uitbreiden met zwakke verbindingen (Benschop 2010). Zwakke 
verbindingen kunnen toegang geven tot nieuwe informatie waar hun eigen vriendenkring 
niet over beschikt (Granovetter 1973). Gebruikers van sociale netwerksites kunnen 
goedkoop een groot en onbekend publiek bereiken door het virale effect. Het virale effect 
ontstaat wanneer gebruikers informatie delen met ‘vrienden’ die het ook weer delen met 
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hun ‘vrienden’. Veel bedrijven, instituties en organisaties maken gebruik van sociale 
netwerksites om hun doelgroep te bereiken en hun services of producten te promoten 
(Beer 2008; Boyd e.a. 2007).  

2.1.2 Het profiel 
Iedere gebruiker van een sociale netwerksite heeft een eigen profiel. Het is de bedoeling 
dat men zijn ware identiteit weergeeft. Gebruikers schetsen een beeld van zichzelf door 
informatie te geven over hun leeftijd, nationaliteit, beroep, woonplaats, interesses, 
favoriete boeken en films, foto’s, beroep, school en vriendenlijst. Op het profiel staan 
naast persoonlijke informatie ook gegevens over activiteiten en interacties met andere 
gebruikers. Gebruikers creëren en veranderen hun profiel afhankelijk van hoe zij willen 
overkomen (Boyd 2008). Zij kijken naar andere profielen om te kijken wat sociaal 
passend is (idem 2007:127). Gebruikers bepalen voor een deel hoe zij zich willen 
presenteren, maar hebben niet complete controle over hun profiel, want anderen kunnen 
berichten achterlaten en informatie delen (idem 2010). 

Gebruikers houden meestal rekening met de informatie die zij delen afhankelijk van 
bestaande rollen in het lokale sociale leven zoals vader, moeder, broer, zus, zoon, 
dochter, oom, vriend, collega, baas, leraar etc. Bepaalde informatie willen gebruikers niet 
delen met bepaalde mensen, zoals collega's of familie. De context in het profiel 
ontbreekt, want men weet niet voor wie of voor welk publiek de gebruiker dit profiel 
heeft opgesteld (Benschop 2010). De zichtbaarheid van iemands profiel hangt af van de 
mogelijke instellingen van de sociale netwerksite en hoe de gebruiker deze instelt. 
Meestal kunnen de privacyinstellingen ingesteld worden op openbaar, vrienden of per 
groep of gebruiker.  

2.1.3 De vriendenlijst 
In het dagelijks leven maken we vrienden en proberen wij de relaties met onze vrienden 
te onderhouden. Via vrienden ontmoeten wij weer nieuwe mensen. Vriendenkringen zijn 
netwerken van exclusieve selectieve contacten 'tussen gelijksoortige actoren met 
onderling wederkerige relaties (insluiting) en naar buiten discriminerende relaties 
(uitsluiting)' (Benschop 2010). We investeren in onze vriendschappen door regelmatig 
contact te hebben of bij elkaar te zijn. Anders zou dit ten koste van vriendschappen 
kunnen gaan (idem).  

De cruciale component is de publieke vertoning van de vriendenlijst. Gebruikers kunnen 
andere gebruikers toevoegen als ‘vrienden’. De toegevoegde vrienden moeten deze 
connectie bevestigen. Met de mensen uit de vriendenlijst heeft men contact en kan men 
door gezien worden (Boyd 2010:5). Gebruikers kunnen elkaars gemeenschappelijke 
vrienden zien. Dit kan, afhankelijk van de sociale netwerksite, door privacyinstellingen 
worden uitgeschakeld. De vriendenlijst heeft weer connecties naar andere profielen. Het 
vriendennetwerk kan worden uitgebreid door het netwerk van onze vrienden.  

De gebruikers verwachten dat degene op hun vriendenlijst het ingebeelde publiek zijn. 
Dit hoeft echter niet zo te zijn, maar men past wel zijn gedrag en zelfpresentatie aan 
voor de gemeenschapsnormen en waarden met in het hoofd zijn ingebeelde publiek 
(Boyd 2010:6).  

Op de meeste sociale netwerksites is iemand vriend of geen vriend. Op bepaalde sociale 
netwerksites, zoals Facebook en Google+ kan men zijn connecties differentiëren en 
indelen onder bijvoorbeeld vrienden, familie, collega’s etc. De standaardinstelling van 
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Google+ is dat gebruikers hun contacten in verschillende, zelfbedachte kringen mogen 
indelen (https://plus.google.com/). Men voegt gebruikers toe die vrienden zijn of kent in 
het lokale leven (Lampe e.a. 2006). Dit hoeft echter niet zo te zijn. De gebruiker kan ook 
besluiten mensen toe te voegen of te bevestigen als vriend die men in de lokale wereld 
niet persoonlijk kent (Boyd 2007). De meeste gebruikers voegen mensen toe, omdat zij 
deel zijn van hun sociale wereld (idem 2010). De lijn tussen vriendschap, kennis en 
vreemde is op deze sites vloeiender dan in de lokale wereld. In het offline leven kunnen 
mensen hun relaties zien als erg divers en hebben zij zelf een idee hoe intiem en 
betekenisvol hun relaties zijn (Gross e.a. 2005). 

2.1.4 Eigenschappen  
Het verschil tussen een gesprek op een sociale netwerksite en op straat is dat het op 
internet traceerbaar is. Alles wat men schrijft of deelt wordt opgeslagen. Daarnaast heeft 
het op internet een groter effect, want het is voor een potentieel groot publiek zichtbaar. 
De technologieën van sociale netwerksites reorganiseren hoe informatie zich verplaatst 
en hoe mensen met elkaar en de informatie omgaan (Boyd 2010:1).  

De sociale netwerksites hebben vier eigenschappen ‘repliceerbaarheid’, ‘persistentie’, 
‘doorzoekbaarheid’ en ‘schaalbaarheid’ (idem 2008:27).  

- ‘Repliceerbaarheid’ betekent dat de inhoud makkelijk gekopieerd en geplakt kan 
worden.  

- ‘Persistentie’ betekent dat online de inhoud automatisch wordt opgeslagen.  
- ‘Doorzoekbaarheid’ is dat inhoud en mensen makkelijk opgezocht kunnen worden.  
- ‘Schaalbaarheid’ is het vermogen van een systeem om zichzelf uit te breiden. Het 

is de mate waarin het systeem zich kan opschalen en blijft functioneren, dus niet 
vastloopt.  

2.2 Verschillende sociale netwerksites 
Het eerste online bedrijf dat probeerde relaties in het echte leven in kaart te brengen op 
het internet is Sixdegrees.com, gelanceerd in 1997 (Kirckpatrick 2010:68). Vanaf 
2001/2002 ontstonden steeds meer sites waarvan sommige nog steeds floreren en 
anderen moesten sluiten. De sociale netwerksite Friendster ontstond in 2002 en telde in 
rap tempo miljoenen gebruikers. De site had door het snelle succes onvoldoende 
capaciteit en liep hierdoor regelmatig vast, wat de leden frustreerde. Facebook is met 
841 miljoen leden de grootste sociale netwerksite in de wereld. Andere grote sites in de 
wereld zijn Myspace, LinkedIn en Google+ en Twitter. Welke sociale netwerksites het 
meest populair zijn, verschilt per land. In Nederland is Facebook de grootste sociale 
netwerksite met 7,3 miljoen gebruikers, gevolgd door Hyves, Twitter en Linkedin met 
allen ongeveer 3 miljoen gebruikers7

Er zijn honderden sociale netwerksites waar men gemeenschappelijke interesses kan 
delen (Boyd 2007:1). Sommige sociale netwerksites ondersteunen het onderhouden van 
bestaande sociale netwerken of vriendenkringen, andere sites zijn een plaats om 
vreemden te ontmoeten. Sommige sociale netwerksites hebben een specifieke doelgroep 
in het oog op basis van religie, seksualiteit, bedrijven etc. Deze kunnen heterogene 
populaties aantrekken of homogene populaties bijvoorbeeld op basis van leeftijd, 
nationaliteit en educatie (idem:3). Er zijn sociale netwerksites die hoofdzakelijk om de 
gebruiker en zijn vriendenkring draaien zoals Facebook en Hyves. Populaire sociale 

.  

                                       
7 Marketingfacts (5 mei 2012) Facebook nummer 1 in Nederland: 7.3 miljoen gebruikers opgehaald 8 mei 2012 
van www.marketingfacts.nl 

https://plus.google.com/�
http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook-nummer-1-in-nederland-7.3-miljoen-gebruikers�
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netwerksites waar iets specifieks wordt gedeeld, zijn Tumblr waar blogs worden gedeeld, 
Pinterest waar foto’s worden gedeeld en Foursquare waar locaties worden gedeeld. 
Voorbeelden van sociale netwerksites met identiteit als focus zijn Classmates die als doel 
heeft voormalige klasgenoten met elkaar in contact te brengen en Blackplanet die 
zwarten met elkaar in contact brengt. Voorbeelden van sociale netwerksites die een 
activiteit als focus hebben, zijn CouchSurfing en datingservices. Couchsurfing verbindt 
mensen die aan het reizen zijn met mensen die een gratis slaapplaats aanbieden. Sites 
als Youtube (filmpjes delen) en Flickr (foto’s delen) hebben een aantal functies van 
sociale netwerksite opgenomen (Riphagen 2008).  
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Hoofdstuk 3 Theoretische Kader 
In dit hoofdstuk worden de theorieën besproken die ik als leidraad van mijn onderzoek 
gebruik. Theorieën over risico’s en vertrouwen staan daarbij centraal. De theorieën zijn 
gebruikt om de probleemstelling en de hypothesen te formuleren. De theorie van Beck 
wordt gebruikt voor de beschrijving van risico’s en Giddens voor vertrouwen. Aan het 
eind van dit hoofdstuk ga ik in op de relatie tussen de theorieën over risico’s, vertrouwen 
en andere theoretische noties die ik verwerk. Sociale netwerksites zijn een risicovolle 
omgeving. Zonder vertrouwen zouden mensen geen gebruik maken van sociale 
netwerksites. 

3.1 Risico theorieën  
De gekozen theorie over risico is van de socioloog Ulrich Beck. Volgens Beck (1992:23) 
zijn risico’s ‘een systematische manier om om te gaan met gevaren en onzekerheid die 
veroorzaakt en geïntroduceerd zijn door modernisering’. Een risico is de kans, of wel de 
statistische waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigd met het 
negatieve gevolg van die gebeurtenis. Risico’s zijn incidenten die een bepaalde kans 
hebben te gebeuren bij bepaalde activiteiten.  

Risico= incident x kans (idem 2000:212). De hoeveelheid risico iemand loopt, hangt af 
van het soort risico, de kans, de context, de persoon en de consequenties of mogelijke 
schade. Risico’s worden afgerekend op de intensiteit, dus hoe groot de mogelijke schade 
is. Het gaat ook om de omvang, dus op hoeveel mensen het effect heeft.  

Door modernisering ontstaan nieuwe risico’s. Door innovatie en de groeiende technologie 
groeit de onberekenbaarheid van de risico’s.  

Voordat een risico als risico wordt erkend, gaat er een proces aan vooraf. Op sociale 
netwerksites hebben zich bepaalde incidenten voorgedaan waardoor bepaalde risico’s 
worden onderkend. Voorbeelden zijn de belaging door stalkers en pestkoppen, spam en 
het oplopen van reputatieschade. De perceptie van dreigende risico’s bepalen gedachtes 
en acties. Mensen hebben verantwoordelijkheid, als zij bewust zijn van bepaalde risico’s 
(Beck 2000:213). 

Volgens Giddens (1999:3) zijn risico’s geproduceerd door de mensen. De online 
gemeenschap en het systeem zijn gecreëerd door mensen. Risico’s komen voort uit een 
gecreëerde omgeving, of ook wel gesocialiseerde natuur door menselijk ingrijpen (idem 
1990:124).  

Mensen hebben verschillende sociale risico posities. Bepaalde mensen zijn kwetsbaarder 
dan anderen. Dit hangt af van verschillende factoren zoals hun status, baan, leeftijd, hun 
sociale positie in de maatschappij etc (Beck 1992:23). Op sociale netwerksites gaat de 
kwetsbaarheid van mensen omhoog, omdat zij zich blootstellen aan andere gebruikers en 
makkelijker bereikt kunnen worden. 

Risico’s hebben een toekomst element waarop wordt geprobeerd te anticiperen. Er hoeft 
nog geen schade te zijn, maar de gedachtes zijn er al, waardoor de risico’s al realiteit zijn 
(idem:35). Het zijn potentiële risico’s die in de toekomst schade kunnen aanrichten. In 
het verleden gedeelde intieme gegevens op sociale netwerksites kunnen bijvoorbeeld 
voor een ‘bekende Nederlander’ een risico zijn.  

Risico’s kunnen onzichtbaar of niet waarneembaar, waardoor het moeilijk is bepaalde 
risico’s te herkennen of überhaupt bewust van te zijn. Sommige risico’s waarmee het 
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gebruik van Facebook gepaard gaat zijn niet direct zichtbaar. Een voorbeeld is 
datamining door Facebook of derde partijen. Risico’s kunnen een zogenaamd ‘spatio-
temporeel’ (tijdruimtelijk) gat hebben tussen acties en hun impact, of ook wel een 
latente impact periode. De impact wordt pas waarneembaar wanneer de symptomen 
materialiseren of specifiek worden (Beck 2000:220). Informatie die men deelt of waarin 
gerefereerd wordt aan de gebruiker kan hun later achtervolgen en consequenties hebben 
in de toekomst. 

Risico’s kunnen worden gevormd door allerlei onvoorziene incidenten en onbedoelde 
consequenties die niet voorspeld hadden kunnen worden. Zij kunnen ook ontstaan door 
onwetendheid, geen bewustzijn of niet langer bewustzijn (Beck 2000:214).  

De media, wetenschappers en andere autoriteiten op dit gebied kunnen de risico’s op hun 
manier definiëren (Beck 1992:23). De perceptie van risico’s zijn open voor sociale 
definitie en constructie, doordat zij worden vergroot, verkleind of gedramatiseerd. De 
risico’s voor sociale netwerksites worden aan het licht gebracht door overheden, scholen, 
de media, onderling, activisten en wetenschappers. Zij waarschuwen ons voor mogelijke 
consequenties.  

3.2 Risico’s op sociale netwerksites 
Ik maak onderscheid tussen door gebruikers gecreëerde risico’s en systeemrisico’s. 
Gebruikers creëren hun eigen risico’s. Ook medegebruikers kunnen risico’s veroorzaken 
voor een ander. Facebook en derde partijen, zoals bedrijven creëren systeemrisico’s.  

3.2.1 Door gebruikers gecreëerde risico’s 
Sherry Turkle (2011) heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van jonge gebruikers op 
sociale netwerksites. Zij laat de risico’s zien die het gevolg zijn van de relatie tussen 
gebruikers en technologie. Winston Churchill zei: “We shape our buildings and then they 
shape us”. Mensen bouwen een relatie met apparaten op, waardoor zij afhankelijk van ze 
worden en in het dagelijks leven worden opgenomen, zoals de telefoon en computer. De 
verleidelijkheid van de digitale technologie legt menselijke kwetsbaarheden bloot, zoals 
eenzaamheid (idem:231). Mensen zijn in het bijzijn van anderen liever bezig met hun 
eigen netwerk op hun mobiel of computer. Het gevolg is dat de kwaliteit van converseren 
tussen mensen en aandacht voor elkaar kan afnemen. De komende generatie groeit op 
met de verwachting altijd verbonden te zijn met elkaar. Zonder apparaten voelen zij zich 
afgesloten van de wereld (idem:16). Dit soort gedrag kan negatieve gevolgen hebben 
voor de psychische gesteldheid van gebruikers.  

Een risico op sociale netwerksites is eenzaamheid. Gebruikers kunnen op sociale 
netwerksites communiceren zonder elkaars fysieke aanwezigheid. Mensen kunnen online 
communiceren zonder echt een connectie te hebben, want er worden minder diepgaande 
gesprekken gehouden. Mensen hebben behoefte aan intimiteit, maar door continu online 
te zijn, verwaarlozen mensen elkaar in het echte leven. Mensen voelen minder de 
noodzaak te investeren in vriendschappen. Dit leidt tot eenzaamheid (293).  

Een ander risico op sociale netwerksites is stress. Gebruikers willen zich op Facebook 
continu op een goede manier presenteren om hun sociale status te laten zien (180). Zij 
voelen sociale druk om te presteren en in de peergroep te passen. Zij proberen het 
publiek te bespelen, omdat zij als tof willen worden gezien (273). Vooral jonge 
gebruikers tonen graag hun populariteit door het aantal vrienden, foto’s en 
berichtgeving. Dit kan leiden tot stress onder de gebruikers. Deze behoefte naar sociale 
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status is niet nieuw voor jongeren, maar wel dat het permanent op het internet staat en 
potentieel zichtbaar voor meer mensen. Het gebruik van sociale netwerksites kan zelfs 
leiden tot een verslaving. Gebruikers kunnen niet meer zonder internet (293). 

In de media wordt vaak het beeld geschetst dat de jongere generatie niet geeft om hun 
privacy. Zij geven wel degelijk om hun privacy, maar zij gedragen zich hier niet naar 
(253). Zolang Facebook als noodzaak wordt gezien, zullen zij welwillend informatie delen. 
Gebruikers staan er niet bij stil dat alles wat zij delen een elektronisch spoor achterlaat. 
Het wordt natuurlijk om hier geen rekening mee te houden, totdat iets ergs gebeurd, 
zoals een crisis, rechtszaak, een schandaal of onderzoek (260). De consequenties worden 
waarneembaar, terwijl gebruikers hier vantevoren niet bij stil hebben gestaan. Er is 
sprake van een ‘spatio-temporeel gat’ (tijdruimtelijk gat) (Beck 2000:220). 

Een derde risico betreft lagere productiviteit bij gebruikers. Wanneer mensen op de 
computer werken, kunnen zij snel afgeleid raken (Turkle 2011:227). De verleiding is 
groot om te multitasken, zoals zoeken en surfen op het internet naar e-mail, sites, foto’s, 
Facebook etc. Multitaskers zijn niet zo efficiënt in hun werk, omdat zij niet volledig 
geconcentreerd zijn (243). Mensen krijgen een prik van dopamine vanuit hun 
zenuwstelsel wanneer zij een nieuw bericht en/of foto ontvangen via email, Facebook of 
andere sociale netwerksites. Er is een diep verlangen naar ‘connectiviteit’ (227). 
Multitaskers doen geen van hun taken goed, maar het voelt goed, omdat het lichaam 
wordt beloond met neuronchemicaliën (163).Technologieën als Facebook kunnen deze 
onrustige verlangens verwekken (243).  

Reputatieschade (Gross e.a. 2005; Riphagen 2008; Debatin e.a. 2009; Pariser 2011) is 
een risico die door gebruikers zelf en door anderen kan worden gecreëerd door foto’s en 
informatie die geplaatst zijn op de sociale netwerksite. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door de verschillende rollen die gebruikers in het dagelijks leven vervullen, 
zoals ouder, kind, vriend, werkgever, collega etc. (Pariser 2011). Het is moeilijker op 
sociale netwerksites deze rollen te scheiden dan in het offline leven. Online hebben 
gebruikers minder controle wie welke informatie en foto’s ziet. De vriendenlijst bestaat 
uit mensen waar gebruikers een verschillende rol voor spelen. De instellingen op 
Facebook bieden meer mogelijkheden diverse rollen gescheiden te houden dan in het 
verleden. Bepaalde informatie op de sociale netwerksite kan voor conflicten zorgen. 
Werkgevers zouden hun werknemers op de vingers kunnen tikken of ontslaan door 
bijvoorbeeld gelekte vertrouwelijke informatie of geklaag over de werkgever. Mensen 
met een hoge status hebben een grotere kans op reputatieschade, doordat er 
bijvoorbeeld een gênante foto van hen is geplaatst. Roddels kunnen ontstaan door foto’s 
of informatie. De eigenschappen van sociale netwerksites zijn dat inhoud makkelijk 
gekopieerd en geplakt kan worden, automatisch wordt opgeslagen, mensen makkelijk 
opgezocht kunnen worden en dat het vermogen heeft om zichzelf uit te breiden en dan 
niet vastloopt (schaalbaarheid) (Boyd 2008:27).  

Identiteitsdiefstal is een risico waarbij de identiteit van een gebruiker is gestolen. 
Criminelen kunnen gebruik maken van de gegevens die men vrijgeeft en zich voordoen 
als het slachtoffer (Riphagen 2008; Boyd 2007; Debatin e.a. 2009).  

Volgens Stone bestaat online pesten en stalken uit het constant communiceren van 
vervelende en ongepaste informatie aan het slachtoffer zelfs nadat hij/zij heeft gevraagd 
hiermee te stoppen (1999). Pesten is het treiteren van iemand bedoeld om degene pijn 
te doen en te vernederen. Stalken is o.a. het uiten van valse beschuldigingen, het 
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volgen, bedreigen en het beschadigen van spullen en data (Sreedevi 2012). Op sociale 
netwerksites zijn gebruikers een makkelijker doelwit, omdat het makkelijker is ze online 
te vinden dan offline en de berichtgeving zich sneller verspreidt en voor een groter 
publiek bereikbaar is (Ogilvie 2000).  

3.2.2 Systeemrisico’s 
In het onderzoek van Pariser (2011) wordt een beeld geschetst van de risico’s die 
gecreëerd worden door het systeem, namelijk Facebook en derde partijen/bedrijven.   

Datamining op sociale netwerksites is een risico. Het betekent dat derde partijen of het 
systeem actief gegevens verzamelen van alle informatie, profielen en activiteiten (Jones 
e.a. 2005; Felt e.a. 2008; Krishnamurthy e.a. 2008; Beer 2008; Debatin e.a. 2009; 
Riphagen 2008; Pariser 2011). Het risico is dat Facebook en derde partijen o.a. bedrijven 
misbruik van de gegevens van gebruikers zouden kunnen maken. Buiten het zicht van de 
gebruiker zijn er veel activiteiten die diep in de privacy van de gebruiker penetreren. 
Welke risico’s het systeem creëert is moeilijk of niet te herkennen voor gebruikers omdat 
hun activiteiten grotendeels onzichtbaar zijn. Waarschijnlijk moeten hierdoor gebruikers 
van bepaalde risico’s nog bewust gemaakt worden.  

De bedrijfsstrategie van Facebook is simpel, hoe persoonlijker de informatie, hoe meer 
advertenties zij kunnen verkopen en hoe groter de kans dat de gebruiker het product 
koopt die zij aangeboden krijgen (Pariser 2011:7). De prijs die gebruikers betalen voor 
de gratis service (Facebook) is al hun informatie. Deze informatie heeft twee functies, 
namelijk voor de gebruikers persoonlijk relevant nieuws bieden en voor de adverteerders 
het zoeken naar mogelijke kopers. Facebook plaatst cookies op de computer van de 
gebruiker, zodat deze het gedrag van de gebruikers kan volgen. Facebook verklaart in 
het privacy beleid dat zij de informatie van gebruikers met niemand delen, tenzij de 
gebruiker applicaties van derde partijen gebruikt. Informatie die zij verkopen aan 
adverteerders worden door Facebook geaggregeerd en zijn niet meer persoonlijk 
identificeerbaar (www.facebook.com/about/privacy).  

Een gevolg van datamining is het terechtkomen in een persoonlijke filterbel. 
Algoritmische modellen maken van Facebook een persoonlijke ervaring. Deze modellen 
proberen te voorspellen wat gebruikers leuk vinden gebaseerd op hun klikgeschiedenis. 
Informatie wordt persoonlijk gefilterd voor de gebruiker. Gebruikers komen niet in 
contact met nieuwe ideeën en mensen, maar de eigen ideeën worden versterkt. Door in 
contact te komen met verschillende ideeën, mensen en culturen en wanneer men het 
minst verwacht kunnen soms de grootste ontdekkingen worden gedaan (Pariser 
2011:97).  

Risico’s op sociale netwerksites zijn bestookt te worden door spam, phishing en 
malware. Spam is het sturen van ongewenste e-mails met links naar gebruikers. Door 
middel van phishing proberen aanvallers gevoelige informatie, zoals inloggegevens te 
verkrijgen door zich voor te doen als een vertrouwde derde partij (Jagatic e.a. 2005; 
Govcert.nl 2010). Vaak als de gebruiker op een link met spam of phishing klikt, wordt 
deze naar al hun vrienden verstuurd (Jones e.a. 2005). Malware is kwaadaardige 
software (bijvoorbeeld apps) die zich kan verspreiden naar al de ‘vrienden’ van de 
gebruikers (Govcert.nl 2010).  

http://www.facebook.com/about/privacy�
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3.3 Vertrouwen  
Vertrouwen is een van de fundamentele aspecten voor het succes van een sociale 
netwerksite. Het sociale netwerk cirkelt om de gebruiker en zijn vertrouwensrelatie met 
vrienden en vriendinnen. De kracht van sociale netwerksites is dat iemands vrienden lid 
zijn wat mensen stimuleert om ook lid te worden. De basis hiervan is het vertrouwen in 
jouw relaties, zodat het virtuele netwerk zich kan ontwikkelen. (Benschop 2010). 
Vrienden en vriendinnen vormen de bouwstenen van de vertrouwensrelaties. Sociale 
netwerksites zijn systemen die bestaan uit deze vertrouwensrelaties. Het is een 
verlenging van wat men doet in het dagelijks leven, namelijk sociaal zijn met vrienden en 
andere mensen.  

De definitie van vertrouwen is “een sterk geloof in de eerlijkheid, oprechtheid of 
bekwaamheid in iets of iemand” (Oxford English Dictionaries 2011). Van vertrouwen is 
sprake wanneer men elkaars zwakheden kent en hier geen misbruik van maakt. Men kan 
zich kwetsbaar opstellen zonder dat hiervan gebruik wordt gemaakt, want anders kan 
zijn of haar vertrouwen worden geschaad. Vertrouwen is een mechanisme om 
complexiteit van het gedrag van mensen te reduceren vooral wanneer men in een 
onzekere situatie verkeert. Met complexiteit worden alle mogelijke toekomstige acties 
bedoeld (Luhmann 1979). “In onzekere en risicovolle omgevingen is vertrouwen een 
eerste vereiste voor het bestaan van elke vorm van samenleving” (Abdul-Rahman, Hailes 
2000). De samenleving zou uit elkaar vallen, wanneer mensen geen algemeen 
vertrouwen in elkaar zouden hebben (Simmel 1990). Vertrouwen maakt sociale 
interacties op een simpele manier mogelijk. Wanneer vertrouwen er niet zou zijn, worden 
interacties complexer en kunnen pogingen tot acties lam gelegd worden (Lewis e.a. 
1985). De onderlinge verhoudingen van het dagelijks leven zijn principieel gebaseerd op 
interpersoonlijk, ook wel onderling, vertrouwen. Hiermee wordt onzekerheid over het 
gedrag van mensen overkomen (Luhmann 1979:22).  

3.3.1 Theorie van vertrouwen 
De theorie van vertrouwen van Anthony Giddens (1990) is gebruikt om dit vraagstuk te 
onderzoeken. Zijn concept kan worden vertaald naar sociale netwerksites. Hij maakt 
onderscheid tussen de verschillende types vertrouwen, namelijk interpersoonlijk, 
systeem- en basisvertrouwen, die allen actief zijn en door elkaar lopen op sociale 
netwerksites. Ook legt hij uit wat routines, een reeks regelmatige acties of een 
gewoonte, zijn. Hiervan is sprake op sociale netwerksites. Zijn theorie is gerelateerd aan 
de comprimering van tijd en ruimte. Wanneer de activiteiten en gedachtegangen van 
iedereen continu zichtbaar zouden zijn en de werking van het systeem volledig begrepen 
werd, zou vertrouwen niet nodig zijn (Giddens 1990:33). “Vertrouwen is de 
betrouwbaarheid in een persoon of systeem met betrekking tot bepaalde resultaten of 
gebeurtenissen. Dit uit zich in het geloof in de oprechtheid van mensen of in de 
correctheid van abstracte principes (technische kennis)” (Giddens 1990:34). Wanneer er 
geen vertrouwen is in het systeem, zal de gebruiker zich terugtrekken uit het systeem. 
Wat sociale netwerksites precies met de gegevens en informatie van de gebruikers doen, 
is niet geheel bekend. Wie precies de informatie van de gebruiker bekijkt, gaat gepaard 
met een bepaalde onbekendheid. Deze onzekerheid wordt overbrugd door het 
vertrouwen die gebruikers in het systeem (Facebook) en zijn ‘vrienden’ hebben. Hierdoor 
blijft het systeem in werking. Vertrouwen is nodig waar onwetendheid is over hoe iets 
werkt (Giddens 1990:89). 
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3.3.2 Typen vertrouwen 
Drie typen vertrouwen worden onderscheiden, namelijk interpersoonlijk, systeem -en 
basisvertrouwen.  

Interpersoonlijk vertrouwen is het onderling vertrouwen tussen mensen. Dit vertrouwen 
is de verwachting van een individu dat de belofte van een ander vertrouwd kan worden. 
Deze is gebaseerd op eigen ervaringen, maar ook op, als die er is, een door alle leden 
samengesteld reputatiesysteem (Benschop 2010). Op sociale netwerksites is dit het 
vertrouwen in ‘vrienden’ en ‘vrienden van vrienden’ en vreemden. 

Een tweede type vertrouwen is systeemvertrouwen, ook wel institutioneel vertrouwen. 
Dit is het vertrouwen in abstracte systemen. Deze systemen bestaan o.a. uit expert 
systemen. Een expertsysteem is een professioneel expertise en/of een technisch stelsel 
dat een groot deel van het dagelijks leven mogelijk maakt, zoals dokters, geld uit de 
bank halen, architecten, advocaten etc. (Giddens 1990:27). Bijvoorbeeld wanneer men in 
een auto rijdt, betreedt men een ingewikkeld systeem met snelwegen, stoplichten en 
kruispunten. Men weet niet precies hoe de auto technisch in elkaar zit, maar vertrouwt 
op het systeem en accepteert de risico’s door erin te rijden. Sociale netwerksites zijn ook 
een expertsysteem waarbij men online een gemeenschap of virtuele omgeving betreedt. 
Al weten de gebruikers de risico’s niet precies of weet men niet wat er met de gegevens 
wordt gedaan, zij accepteren deze. Zij begrijpen de technische kant niet, maar toch 
leggen gebruikers hun vertrouwen in het systeem door het te gebruiken. Vertrouwen in 
sociale relaties en het sociale netwerksysteem lopen verstrengeld door elkaar.  

Het derde type vertrouwen is het basisvertrouwen. Dit is het algemene vertrouwen die 
individuen hebben. Het is onderdeel van hun persoonlijkheid (Benschop 2010). 
Basisvertrouwen ontwikkelt zich psychosociaal in de eerste levensjaren. De ouders of 
verzorgers creëren dit gevoel van vertrouwen bij hun kinderen, wat voor de rest van hun 
leven bepalend is voor hun vertrouwen en idee van identiteit (Eriksson 1950).  

De drie typen vertrouwen beïnvloeden elkaar. Het basisvertrouwen heeft invloed op de 
hoeveelheid interpersoonlijk en systeemvertrouwen die een gebruiker heeft. Het 
interpersoonlijk vertrouwen heeft invloed op het systeemvertrouwen. Op sociale 
netwerksites hebben vrienden invloed op hoeveel vertrouwen de gebruiker in het 
systeem heeft.  

Het gebruik van sociale netwerksites is voor velen inmiddels een routine in het dagelijks 
leven geworden (Debatin e.a. 2009; Turkle 2011). Door op sociale netwerksites te 
vertoeven, accepteren zij de risico’s. Gebruikers spreken niet meer letterlijk hun 
vertrouwen uit in sociale netwerksites, want het is een routine geworden (Giddens 
1990:90).  

3.4 Privacy in een publieke ruimte 
Een sociale netwerksite is een publiek of semi-publiek systeem (Boyd e.a. 2007). Hier 
bevinden zich bekenden, maar nog veel meer onbekenden. Een sociale netwerksite is een 
publieke ruimte in de zin dat iedereen lid kan worden van deze site. Publieke ruimtes in 
een stad zijn de delen van een stad waar iedereen vrij toegang heeft. Hier bevinden zich 
mensen, die je niet kent, maar wel visueel aanwezig zijn (Goffman 1963; Lofland 1973). 
In hoeverre gebruikers op andere profielen kunnen kijken, hangt af van de mate van 
openheid van de privacyinstellingen. Gebruikers hebben hoofdzakelijk te maken met hun 
vriendenlijst. Bijna alle activiteiten staan in relatie met hun connecties. Gebruikers 
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komen ook vreemden tegen, omdat hun vrienden interacteren met mensen die zij niet 
kennen.  

Privacy betekent: “persoonlijke vrijheid, het ongehinderd alleen, in eigen kring of met 
een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende 
invloeden van de buitenwereld te ontgaan (Van Dale 1976). Warren en Brandeis 
omschreven het recht op privacy als “het recht om met rust gelaten te worden” (Harvard 
Law Review 1890). Zij waren ongerust over de beschadiging van het gevoel voor 
eigenwaarde van mensen.  

Privacy is een set van gecompliceerde normen, waarden en verlangens. Het betekent niet 
dat als men zich in een publieke omgeving begeeft, zij geen privacy hebben (Solove 
2006). Privacy en de maatschappij zijn verweven met elkaar. “De behoefte voor privacy 
is gecreëerd door de maatschappij. Zonder de maatschappij zou hier geen behoefte aan 
zijn” (Moore 1984). Privacy geeft mensen de mogelijkheid activiteiten te ondernemen 
zonder dat anderen daar weet van hebben (Solove 2006:484). Wanneer mensen het idee 
hebben dat zij bekeken worden, heeft dat invloed op hun gedrag. Mensen kiezen een 
bepaalde sociale context met een bepaalde groep mensen. Er zijn verschillende sociale 
normen voor bepaalde situaties met bepaalde mensen. Onze activiteiten zijn niet 
uitsluitend publiekelijk of uitsluitend privé. Er zijn verschillende graden van privacy 
(Solove 2007:165).  

Moderne technologie kan informatie van een individu uitzenden waar deze geen controle 
over heeft of heeft verloren (Schwartz 2000). Privacy op sociale netwerksites draait om 
de controle over bestaande persoonlijke informatie, niet over geheimen. Facebook heeft 
in 2006 het nieuwsoverzicht ingevoerd waarin alle activiteiten van vrienden worden 
geaggregeerd op een pagina. Facebook heeft bestaande informatie toegankelijker en 
meer openbaar gemaakt (Boyd 2010; Solove 2007). Gebruikers moesten hier aan 
wennen en mee leren omgaan. Zij werden eraan herinnerd dat zij geen controle over hun 
informatie hebben (Solove 2007:170).  

Wanneer mensen een conversatie in een publieke ruimte hebben, is dit in eerste instantie 
een privéconversatie, maar als mensen het doorvertellen wordt het toegankelijk tot een 
groter publiek. In eerste instantie kan vertrouwen in elkaar mensen ervan weerhouden 
iets door te vertellen. Mensen schatten een bepaalde situatie in en ontwikkelen hierbij 
een mentaal model met mogelijke verwachtingen van elkaar (Boyd 2010). Op sociale 
netwerksites moeten gebruikers voorzichtig afwegingen maken wat zij schrijven en wie 
toegang tot deze informatie hebben (idem). Soms willen gebruikers het juist publiekelijk 
maken. Dit hangt af van wat zij willen bereiken.  

‘Civil inattention’ zijn de handelingen die verricht worden, wanneer vreemden langs 
elkaar lopen in anonieme of publieke omgevingen. Zij zien elkaar wel, maar vermijden 
oogcontact wanneer zij langs elkaar lopen. Hier is toch enigszins privacy in een publieke 
ruimte mogelijk. ‘Civil inattention’ is algemeen vertrouwen wat mensen in elkaar hebben, 
maar dan op de achtergrond (Goffman 1963). Deze mensen kunnen mogelijk de privacy 
van anderen schenden (Lofland 1973). Op sociale netwerksites wordt ‘civil inattention’ 
niet altijd gerespecteerd, omdat deze de mogelijkheid geven profielen, afhankelijk van de 
ingestelde privacyinstellingen, van vreemden uitgebreid te bekijken. Er zou een bepaald 
basis vertrouwen in elkaar moeten zijn, waardoor mensen zich veilig voelen om zich in 
een ruimte te manoeuvreren waar zich ook vreemden bevinden.  
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3.5 Relatie tussen vertrouwen en risico’s (zie figuur 1) 
“Risico en vertrouwen zijn ineenverstrengeld. Vertrouwen dient om gevaren van bepaalde 
activiteiten te verlagen of te minimaliseren” (Giddens 1990:35). Risico’s worden afgedekt 
door vertrouwen. Onzekerheid wordt beperkt en complexiteit wordt vereenvoudigd door 
vertrouwen. Men heeft vertrouwen in zijn vrienden anders zou de vriendschap verbroken 
worden. De sociale functie van vrienden dient om risico’s te reduceren zowel in het lokale 
als online leven. Vrienden zijn de beste garantie tegen risico’s, maar tegelijk ook het 
grootste gevaar wanneer zij zich tegen je keren, omdat zij kwetsbare gegevens van de 
gebruiker tegen hun kunnen gebruiken. Het risico is groter wanneer informatie wordt 
gedeeld met een zwakke connectie dan wanneer informatie met vrienden wordt gedeeld. 
De zwakke connectie voelt minder verantwoordelijkheid om iemand te beschermen. Op 
sociale netwerksites werken andere mechanismen wanneer informatie wordt gedeeld. De 
informatie staat op het internet, is zichtbaar voor een groot publiek en kan opgezocht 
worden waardoor een groter risico wordt gelopen dan in het lokale leven. De gebruiker 
heeft veel minder controle over wie de informatie ziet.  
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Overzicht relatie tussen vertrouwen en risico’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen is de betrouwbaarheid in een persoon of systeem met betrekking tot 
bepaalde resultaten of gebeurtenissen 
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Figuur 1: Overzicht relatie tussen vertrouwen en risico’s 

 

 

      Interpersoonlijk vertrouwen 

(connecties) 

Risico’s gecreëerd door gebruikers 

• Stress en eenzaamheid 
• Lagere productiviteit 
• Reputatieschade 
• Stalkers 
  
  

 

 

 

 
 
 

 

 

Systeemvertrouwen 

(Sociale netwerksite en derde 
partijen/bedrijven) 

Risico’s gecreëerd door het 
systeem 

• Spam, phishing, 
malware 

• Datamining (misbruik 
van gegevens) 

        Routine 

Gebruik sociale 
netwerksite: 

• Deel dagelijks leven  
• Risico’s geaccepteerd 
• Spreek niet letterlijk 

vertrouwen in uit 

 

 

  

          Basisvertrouwen 

(onderdeel van persoonlijkheid) 

Risico’s gecreëerd door gebruikers  

 Systeem veranderen 

  Systeemvertrouwen omhoog 

 



23 
 

Hoofdstuk 4 Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke methoden worden gebruikt om de 
probleemstelling en vragen te beantwoorden en de hypothesen te toetsen. Er is gebruikt 
gemaakt van een online enquête en literatuuronderzoek. De enquête is gemaakt met het 
programma Qualtrics. De enquête is anoniem en vrijwillig door de respondenten 
ingevuld. De gestelde vragen geven inzicht in het denken, bewustzijn en gedrag van de 
Facebookgebruikers ten opzichte van de risico’s en de maatregelen die zij hier tegen 
nemen. 

4.1 Steekproef  
Om voldoende representatief te zijn, werd gestreefd naar een onderzoekspopulatie van 
ongeveer 100 respondenten. In totaal zijn 158 mensen de enquête gestart en hebben 
144 (91%) mensen deze volledig ingevuld. De eisen om aan de enquête deel te nemen is 
dat de respondent een gebruiker van Facebook is. Om voldoende respondenten te 
motiveren deze enquête in te vullen was het belangrijk dat mensen een connectie met 
mij hadden of met degene die hem doorgestuurd had. De prikkel zou hierdoor groter zijn 
om de enquête in te vullen. Na de vragenlijst te hebben opgesteld heb ik eerst een pilot 
gedraaid voor een tiental mensen om te kijken of zij de vragen begrepen en de juiste 
response gaven. Na een aantal aanpassingen was de enquête klaar om online gelanceerd 
te worden. De enquête is via email en Facebook verstuurd met het verzoek deze door te 
sturen aan hun vrienden. Ook zijn deze verstuurd naar alle masterscriptie sociologie 
studenten aan de Universiteit van Amsterdam. 

4.2 Literatuuronderzoek 
Door middel van het literatuuronderzoek zijn de verschillende soorten risico's 
geïnventariseerd voor deelvraag 1.    

Voor deelvraag 3 zijn door middel van literatuuronderzoek in beeld gebracht, de 
veiligheidsmaatregelen, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Facebook, de 
Nederlandse en Europese wetgeving en de belangrijkste nationale en internationale 
burgerrechtenbewegingen op het gebied van digitale rechten. Literatuuronderzoek heeft 
deels een bijdrage geleverd aan de toetsing van de hypothesen behorend bij deelvraag 1 
en 3.  

4.3 Enquête  
De enquête bestaat uit 39 vragen. De enquête begint met demografische vragen (1 t/m 
3). Deze betreffen geslacht, leeftijd en status (school, werk). Deze onafhankelijke 
variabelen kunnen mogelijke verschillen in gedrag, bewustzijn en/of maatregelen 
verklaren.  

Daarna worden vragen gesteld over het profiel en het gebruik van Facebook, zoals hoe 
lang al lid van Facebook, hoeveel Facebookvrienden, hoe het profiel eruit ziet, waarvoor 
Facebook gebruikt wordt (nieuwe of bestaande contacten zoeken, voor de gezelligheid 
etc.) en waar het meeste tijd aan wordt besteedt (bijwerken van eigen profiel, foto's 
toevoegen etc.) (4 t/m 17).  

Vervolgens worden diverse vragen gesteld over kennis en de omgang met privacy (18 
t/m 21).  

De beantwoording van twee vragen geven inzicht in de mate van interpersoonlijk, 
systeem- en basisvertrouwen van gebruikers (22 en 23).  
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De volgende vragen (24 t/m 36) gaan over de risico's en de maatregelen ter voorkoming 
van de risico's.  

Het laatste deel (37 en 38) bevat een aantal stellingen over specifieke zaken als 
reputatieschade, productiviteit, verslaving, gebruik door Facebook en derden.  

Deelvraag 2 en de bijbehorende hypothesen zijn beantwoord en getoetst met de 
resultaten van de enquête. Deelvraag 1 en 3 en de bijbehorende hypothesen zijn deels 
beantwoord en getoetst met de resultaten van de enquête.  

4.4 Analyse 
Met de resultaten van de verschillende vragen van de enquête worden de hypothesen 
getoetst en deelvragen beantwoord. Onderstaand wordt beschreven welke vragen voor 
welke hypothesen worden gebruikt.  

Hypothese 1a (systeemrisico's) wordt deels getoetst met de vraag of gebruikers zelf 
systeemrisico's, zoals spam, phishing, malware en misbruik van gegevens door 
datamining, hebben meegemaakt. 

Om hypothese 1b (risico's gecreëerd door gebruikers) te toetsen, worden vragen gesteld 
over wat voor soort informatie (geboortedatum, woonplaats, mobiele nummer, foto's 
etc.) gebruikers op Facebook zetten, wie zij toevoegen, hoe zij zichzelf presenteren, hoe 
zij omgaan met privacy, of zij zelf risico's hebben meegemaakt en hoe intensief zij 
Facebook gebruiken. Gebruikers die kwetsbare informatie, als identiteitsgegevens, 
vrijgeven en/of bepaalde gebruikers toevoegen lopen meer risico.  

Ter toetsing van hypothese 2a (bewustzijn) worden vragen gesteld hoe uitgebreid 
gebruikers zichzelf presenteren, hoe belangrijk zij hun privacy vinden, hoe bekend zij zijn 
met de algemene voorwaarden en het privacybeleid, hoe groot zij de kans achten dat de 
risico's hun overkomen, over welke risico's zij zich het meeste zorgen maken, van welke 
risico's zij zich wel en niet bewust waren, in hoeverre zij zichzelf verantwoordelijk vinden 
om zich te beschermen tegen de risico's, of zij benadeeld kunnen worden door informatie 
op Facebook en of zij productiever zonder Facebook zouden zijn. De gebruikers worden 
gevraagd of zij lagere productiviteit zien als risico en of zij in een persoonlijke filterbubbel 
leven. Al deze vragen geven inzicht in het bewustzijn en het gedrag van de gebruikers. 
Wanneer dit bewustzijn bestaat, zouden gebruikers ook een bepaalde 
verantwoordelijkheid moeten voelen (Beck 2000).  

Om hypothese 2b (vertrouwen) te toetsen, worden gebruikers gevraagd hoeveel 
interpersoonlijk, systeem- en basisvertrouwen zij hebben. Het interpersoonlijk 
vertrouwen wordt gemeten door het vertrouwen in Facebookvrienden en vrienden van 
vrienden. Systeemvertrouwen wordt gemeten door het vertrouwen in Facebook en in 
derde partijen/bedrijven. Ook wordt de vraag gesteld of gebruikers vertrouwen dat 
Facebook hun gegevens goed beschermen. Het basisvertrouwen wordt gemeten door 
vertrouwen over het algemeen in mensen.  

Hypothese 2c (routine) wordt getoetst met de vragen hoe vaak gebruikers inloggen en of 
zij diep nadenken voor zij iets delen.  
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Om hypothese 3a (indekken risico's) wordt gevraagd wat voor maatregelen de gebruikers 
nemen, wat voor informatie zij op Facebook hebben, wie zij toevoegen als vrienden, in 
hoeverre zij zich verantwoordelijk voelen om zich tegen de risico's te beschermen, of zij 
rekening houden met wat zij delen vanwege hun status en welke maatregelen zij hebben 
genomen wanneer een ongewenste foto op hun Facebook staat.  

Om hypothese 3b (systeem beschermt onvoldoende) te toetsen, wordt een vraag gesteld 
of Facebook voldoende maatregelen neemt om hun gegevens te beschermen. 

De resultaten worden geanalyseerd op statistisch significantie. Hiervoor worden chi-
kwadraattoetsen gebruikt. Chi-kwadraattoetsen meten of twee variabelen (nominaal of 
ordinaal) afhankelijk van elkaar zijn. De chi-kwadraat statistiek wordt gebruikt om 
kruistabellen te analyseren. Wanneer de variabelen van de kruistabel niet afhankelijk van 
elkaar zijn, dus geen relatie hebben, zijn deze niet significant en kan de nulhypothese 
worden afgewezen. Wanneer de variabelen wel gerelateerd zijn, zijn deze statistisch 
significant en op de een of andere manier afhankelijk van elkaar. De nulhypothese wijkt 
niet af van de normale verdeling in de populatie waaruit de steekproef is genomen 
(www.qualtrics.com/statistics).  

Door middel van de bepaling van de waarde van het chi-kwadraat en de vrijheidsgraden 
wordt de p-waarde uitgerekend. Wanneer de p (probability) of ook wel kans kleiner is 
dan 0.05, zijn de betreffende variabelen statistisch significant. De geobserveerde relatie 
heeft een zeer kleine kans te gebeuren. 

De formule voor de chi-kwadraattoetsen is de volgende: 

X² (kwadraat) = SE (Geobserveerde waarde - Verwachte waarde)² / Verwachte waarde 

De verwachte waarde wordt als volgt berekend:  

Verwachte waarde = (Rij totaal * Column totaal) / tabel totaal 

De verwachte waarden moeten hoger zijn dan 5 anders kan de chi-kwadraattoets niet 
worden toegepast. 

  

http://www.qualtrics.com/statistics�
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Hoofdstuk 5 Bescherming tegen de risico’s 

Dit hoofdstuk behandelt de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking 
tot sociale netwerksites zowel voor gebruikers als het systeem (Facebook en derde 
partijen). Ik analyseer of Facebook zich houdt aan de wet en regelgeving. Daarbij gaat 
het vooral om de vraag welke mogelijkheden Facebook biedt voor de gebruiker om zich 
te beschermen en wat voor maatregelen Facebook zelf neemt. Ten slotte worden 
burgerrechtenbewegingen behandeld die strijden voor de digitale rechten van de 
gebruikers.  

"17 years ago less than 1% of Europeans used the internet. Today, vast amounts of 
personal data are transferred and exchanged, across continents and around the globe in 
fractions of seconds. The protection of personal data is a fundamental right for all 
Europeans, but citizens do not always feel in full control of their personal data. My 
proposals will help build trust in online services because people will be better informed 
about their rights and in more control of their information." 

Brussels January 25, 2012 EU Justice Commissionary Viviane Reding, Commission's Vice-
President8

5.1 Nederlandse wetgeving 

 

In artikel 109

Grondrecht artikel 10: 

 van de Nederlandse Grondwet is het recht van de bescherming op privacy 
opgenomen. Dit grondrecht is ook van toepassing op sociale netwerksites en zijn 
gebruikers.  

1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 

2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. 

3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen 
vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op 
verbetering van zodanige gegevens. 

De regels hoe men om behoort te gaan met persoonsgegevens in Nederland staan in de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp10

                                       
8 Europa (25 January 2012), Commission proposes a comprehensive reform of data protection rules to increase 
users' control of their data and to cut costs for businesses, opgehaald 15 mei 2012 van 

). Dit is de Nederlandse uitwerking van de 
Europese richtlijn 'bescherming persoonsgegevens' (zie 5.1.1). Het College bescherming 
persoonsgegevens (Cbp) moet erop toezien dat de wetten die het gebruik van 
persoonsgegevens regelen worden nageleefd en toegepast. Relaties tussen betrokken 
partijen kunnen internationaal van aard zijn waardoor  meerdere soorten recht van 
toepassing zijn. 

http://europa.eu/rapid/ 
9 Wetboek online (2012), Artikel 10, opgehaald 15 mei 2012 van www.wetboek-online.nl 
10 Wetboek online (2012), Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens 
(Wet bescherming persoonsgegevens), opgehaald 15 mei 2012, www.wetboek-online.nl 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en�
http://www.wetboek-online.nl/wet/Grondwet/10.html�
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wet%20bescherming%20persoonsgegevens.html#315�
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5.1.1 Richtlijnen EU gegevensbescherming op sociale netwerksites 
De bestaande privacywetgeving beschermt burgers tegen het verstrekken van 
persoonsgegevens door bedrijven en de overheid. Vanwege de sterk groeiende 
populariteit van sociale netwerksites kwam er behoefte aan regelgeving toegespitst op 
sociale netwerksites11

De Europese Commissie heeft in 2009 een advies opgesteld ten behoeve van sociale 
netwerksites

. Immers nooit eerder werd persoonlijke informatie, foto’s en 
video’s in zulke grote kwantiteiten zo omvangrijk openbaar gemaakt.  

12

5.1.1.1 Verantwoordelijken verwerking persoonsgegevens  

. Deze is gebaseerd op het fundamentele recht van bescherming van 
persoonsgegevens.  

De EU richtlijn 'gegevensbescherming' legt de verantwoordelijkheid voor de verwerking 
van persoonsgegevens bij de aanbieders van sociale netwerksites, aanbieders van derde 
partij applicaties en de gebruikers zelf. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen 
verwijzen naar een identificeerbare natuurlijke persoon.  

De aanbieders mogen bepalen voor welke marketing en adverteerderdoeleinden, 
waaronder derde partijen, gegevens van gebruikers gebruikt mogen worden. Wanneer 
gebruikers persoonsgegevens verwerken voor “activiteiten met uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke doeleinden” hoeven zij niet aan de verplichtingen te voldoen als 
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer een gebruiker 
de sociale netwerksite gebruikt voor commerciële, politieke of charitatieve doeleinden is 
degene wel verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de 
gebruiker informatie deelt met een groot aantal ‘vrienden’ die men niet allemaal kent en 
deze publiekelijk en zichtbaar maakt voor externe zoekmachines, geldt niet de vrijstelling 
voor huishoudelijk gebruik en is degene wel verantwoordelijk. Aanbieders van applicaties 
zijn verantwoordelijk voor de verwerking wanneer gebruikers de applicaties gebruiken. 
De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens moeten er tevens voor 
zorgen dat dit veilig gebeurd. Zij behoren rekening te houden met de risico’s die hiermee 
gepaard gaan.  

Gevoelige gegevens waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvatting, religie of 
seksuele voorkeur blijken, mogen alleen door de gebruiker zelf worden geopenbaard of 
wanneer de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. De 
aanbieders van sociale netwerksites kunnen programma’s vrijgeven voor het ontwikkelen 
van software, ook wel ‘application programming interface’ of ‘API’ genoemd, zoals voor 
mobiele telefoons. Wanneer de 'API' toegang heeft tot persoonsgegevens mogen deze 
gegevens alleen worden bewaard en verwerkt voor de specifieke taak.  

5.1.1.2 EU richtlijn privacyinstellingen 
Aanbieders van sociale netwerksites zouden de standaardinstellingen op privé moeten 
zetten. Aanbieders van sociale netwerksites en derde partij applicaties dienen de 
gebruikers te informeren over alle doelen waarvoor zij persoonsgegevens gebruiken. De 
aanbieders van sociale netwerksites dienen te controleren of de aanbieders van 
applicaties de persoonsgegevens beschermen. Wanneer zij misbruik van de 

                                       
11 International Working Group on Data Protection in Telecommunications, Rome Memorandum, Report and 
Guidance on Privacy in Social Network Services, 4 maart 2008  
12 Europese Commissie “Groep Gegevensbescherming artikel 29, advies 5/2009 over online sociale netwerken”  
met Richtlijn 95/46/EG, 12 juni 2009 
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persoonsgegevens maken, zijn de sociale netwerkdiensten bevoegd de applicaties te 
verwijderen.  

Als standaardinstelling dienen sociale netwerksites te hanteren dat profielen niet 
doorzoekbaar zijn voor interne en externe zoekmachines. Bredere openstelling mag 
alleen als gebruikers daarvoor bewust zelf hebben gekozen.  

5.1.1.3 Richtlijn minderjarigen 
Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) zouden beschermd moeten worden en mogen alleen 
lid worden wanneer zij toestemming hebben van hun ouders. Hoewel dit moeilijk te 
controleren is, vraagt de EC Working Party13

5.1.1.4 Richtlijn informatie uploaden 

 of aanbieders van sociale netwerksites hier 
wel hun uiterste best voor willen doen. Er zouden specifieke maatregelen moeten worden 
genomen om minderjarigen te beschermen voor de risico’s, zoals voorlichting over het 
gebruik en het plaatsen van waarschuwingsschermen waar nodig.  

Gebruikers van sociale netwerksites mogen alleen afbeeldingen of gegevens van andere 
personen uploaden wanneer deze hiermee hebben ingestemd. Derde partijen mogen 
geen informatie (zoals een e-mailadres) van de profielen van gebruikers gebruiken voor 
reclamedoeleinden, tenzij de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.  

5.1.1.5 Richtlijn bewaren van gegevens 
Wanneer een gebruiker zijn account opzegt, zouden de persoonsgegevens die de 
gebruiker bij de inschrijving heeft opgeslagen door de sociale netwerksite gewist moeten 
worden. Wanneer een gebruiker informatie verwijdert van zijn profiel mag deze niet 
worden bewaard. Deze kunnen wel om veiligheidsredenen worden bewaard voor een 
bepaalde tijd, bijvoorbeeld om identiteitsdiefstal tegen te gaan. Sociale netwerksites 
moeten de gebruiker hierover inlichten. Wanneer de gebruiker de sociale netwerksite 
voor een bepaalde tijd niet gebruikt, mag zijn profiel niet meer zichtbaar zijn voor andere 
gebruikers. Na een tijdje moet de informatie van de gebruiker worden gewist. Gebruikers 
hebben het recht om vergeten te worden.  

5.1.1.6 De rechten van gebruikers 
Zowel leden als niet-leden hebben het recht toegang, correctie en verwijdering van 
informatie op de sociale netwerksite uit te oefenen. Voor beiden moet op de thuispagina 
gemakkelijk klachten kunnen worden behandeld. Gebruikers hebben het recht om 
gebruik te maken van een pseudoniem. Leden en niet-leden kunnen een beroep doen op 
de grondrechten, artikelen 10 tot en met 14 (zie bijlage 1.1) 

5.1.2 Nederlandse regelgeving spam, phishing, malware14

OPTA, de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op de 
naleving van de regels over spam, phishing en malware. Er bestaat een verbod op deze 
praktijken. De regels staan in de Telecommunicatiewet beschreven. Op spamklacht.nl 
kunnen klachten wat betreft spam worden ingediend. OPTA kan partijen dwingen om een 
overtreding te beëindigen. Indien nodig, kan OPTA boetes opleggen van maximaal € 
450.000. 

 

                                       
 
14 Opta (2011), Wet- en regelgeving, opgehaald 15 mei van www.opta.nl 

http://www.opta.nl/nl/hoe-werkt-opta/wet--en-regelgeving/�
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5.1.3 Nederlandse regelgeving cookies15

5 juni 2012 zijn de wijzigingen in de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. 
Facebook plaatst cookies op de computer van de gebruiker om informatie te verzamelen 
over hun gedrag. De regels omtrent cookies zijn verwerkt in artikel 11.7a van de 
Telecommunicatiewet. Deze regels bestaan uit twee verplichtingen. Bezoekers van 
websites dienen duidelijk en volledig te worden geïnformeerd over de cookies en welke 
gegevens de website gebruikt. Bedrijven dienen toestemming te vragen voor het 
plaatsen van de cookies. Deze informatie- en toestemmingsplicht geldt voor de PC, 
mobiele telefoons en andere (mobiele) randapparatuur. Hiervoor konden internetters via 
de veiligheidsinstellingen cookies uitschakelen, ook wel een opt-out. Onder de 
cookiebepaling vallen onder andere de ‘vind-ik-leuk’ en ‘delen’ knoppen van Facebook, 
ook wel de ‘social plug-ins’ (zie H5.2.2.2). Vanaf 1 januari 2013 geldt dat wanneer 
cookies na toestemming zijn geplaatst en de gebruiker online volgt van site naar site 
gedurende een bepaalde tijdsperiode, de privacywetgeving van toepassing is. De wet 
gaat er van uit dat de cookies dan persoonsgegevens bevatten. Wanneer de partij die 
cookies plaatst niet kan bewijzen dat zij niet persoonsgegevens bewerkt, moet deze 
voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Toestemming voor het 
plaatsen van een cookie houdt niet automatisch in dat toestemming is verkregen op 
grond van het Wbp. De OPTA houdt toezicht op naleving van deze Telecommunicatiewet.   

 

5.1.3 Nederlandse regelgeving stalken, pesten, identiteitsdiefstal 
De termen stalken en pesten vallen onder ‘belaging’. Strafrecht artikel 285B16

De Europese Unie, justitie en politie in Nederland ondersteunen veel sites met informatie 
over en meldpunten voor ongewenst gedrag op het internet, bijvoorbeeld meldknop.nl, 
pestweb.nl en vraaghetdepolitie.nl. 

 kan hierop 
worden toegepast. Bij belaging wordt stelselmatig inbreuk gepleegd op iemands 
persoonlijke levenssfeer door iemand te dwingen iets te doen of niet te doen of vrees aan 
te jagen. Identiteitsdiefstal is geen zelfstandig strafbaar feit. Zij vallen onder delicten 
zoals valsheid in geschrifte of oplichting (Wetboek van Strafrecht, artikel 255). 

5.1.4 Nederlandse regelgeving reputatieschade  
Wanneer een gebruiker een bericht op een sociale netwerksite zet en iemand anders wil 
dat niet, kan de gebruiker zich schuldig maken aan laster of smaad. Strafrecht artikel 
261 kan hierop worden toegepast. De gebruiker tast opzettelijk iemands goede naam 
aan, ook wel een “belediging”. Werknemers die beledigende informatie over hun bedrijf 
of collega’s delen op Facebook lopen risico ontslagen te worden. Werknemers dienen zich 
te realiseren dat uitspraken geplaatst op sociale netwerksites gaan om een publieke 
mededeling. Werkgevers hebben een instructierecht op grond van artikel 7:660 BW. 
Wanneer werkgevers hier geen gebruik van maken, laten zij een leemte vallen en wordt 
het lastiger om op te treden tegen werknemers die sociale netwerksites gebruiken.   

5.2 Facebook's richtlijnen  
Het is in het belang van Facebook om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en 
het vertrouwen van de gebruikers in Facebook niet te beschadigen. Facebook heeft een 
uitgebreid beleid en helpcentrum voor de gebruikers en derde partijen (adverteerders en 
aanbieders van applicaties). Het beleid bestaat uit 'verklaring van rechten en 
verantwoordelijkheden, beleid inzake gegevensgebruik en richtlijnen voor de 

                                       
15 DDMA (2012), DDMA handleiding cookiewet, opgehaald 7 juni 2012 van  http://ddma.nl/cookiewet 
16 Wetboek-online (2012), Artikel 285B, opgehaald 16 mei 2012 van www.wetboek-online.nl 

http://ddma.nl/wp-content/uploads/downloads/2012/06/DDMA-handleiding-Cookiewet.pdf�
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/285b.html�
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community'17

5.2.1 Verklaringen van rechten en verantwoordelijkheden 

. Door lid te worden van Facebook gaat de gebruiker akkoord met de 
voorwaarden.  

Facebook geeft duidelijk aan dat zij proberen de site veilig te houden, maar dat de 
gebruiker zich hier op zijn eigen risico bevindt. Gebruikers beheren altijd de informatie 
die zij delen en hebben controle hoe zij deze delen door middel van de privacy- en 
applicatie-instellingen18

Het is verboden om een pseudoniem op Facebook te gebruiken.  

. Facebook heeft toestemming om alle informatie (zoals foto's en 
video's) die gebruikers delen op Facebook of websites geassocieerd met Facebook te 
gebruiken, afhankelijk van hoe de privacy- en applicatie-instellingen zijn ingesteld.  

De “Federal Law” (Stored Communications Act, 18 U.S.C. § 2701 et seq.) verbiedt 
Facebook inhoud van een profiel vrij te geven, zoals berichten en foto’s, behalve wanneer 
het een verzoek betreft van justitie (een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel of 
dagvaarding).  

5.2.2 Beleid inzake gegevensgebruik 
In het beleid inzake gegevensgebruik geeft Facebook aan wat voor informatie zij 
ontvangen, hoe deze worden gebruikt en met wie deze wordt gedeeld. Ook wordt de 
gebruiker geïnformeerd over het gebruik van de privacyinstellingen, advertenties 
Facebook gebruikt de ontvangen gegevens (contactinformatie, foto's, statusupdate, IP-
adres, locatie etc.) van gebruikers op verschillende manieren, bijvoorbeeld voor het 
verbeteren van de site, het incorporeren van nieuwe functies en services, het meten van 
de effectiviteit van de advertenties, het ondersteunen van ontwikkelaars van spelletjes, 
websites en applicaties en het waarborgen van de veiligheid van Facebook. 

Naam, profielfoto, netwerk, gebruikersnaam of -ID zijn altijd openbare gegevens. Ook 
mensen die niet aangemeld zijn, hebben toegang tot deze informatie. Hiernaast kunnen 
gebruikers zelf instellen welke verdere gegevens zij openbaar willen maken. 

Facebook deelt gegevens met advertentiepartners of klanten, nadat identificerende 
gegevens van de gebruiker zijn verwijderd. Wanneer de gebruiker klikt op een 
advertentie zou het kunnen dat de adverteerder een cookie plaatst op de computer van 
de gebruiker. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het klikgedrag 
van de gebruiker.  

Facebook gebruikt cookies voor een persoonlijkere ervaring op Facebook. Cookies 
worden ook gebruikt om de accounts van spammers, phishers en kinderen onder 13 jaar 
op te sporen. Ook worden cookies gebruikt om publieke computers te identificeren, zodat 
gebruikers niet aangemeld blijven of hun wachtwoord opslaan. Cookies kunnen 
geblokkeerd of verwijderd worden, maar dan kan de gebruiker Facebook niet meer 
gebruiken19

'Sociale plug-ins' zijn de knoppen van Facebook op andere websites waar de gebruiker 
commentaar kan leveren, 'vind-ik-leuk' kan klikken of kan delen op Facebook. Deze 
activiteiten zijn openbaar. Sites met 'directe personalisatie' maken een bezoek 

. 

                                       
17 Facebook (2012), Facebook terms and policies, opgehaald 16 mei 2012 van www.facebook.com/policies 
18 Facebook (2011), Statement of rights and responsibilities, opgehaald 16 mei 2012 van 
www.facebook.com/legal 
19 Facebook (2012), Cookies, pixel, and similar technologies, opgehaald 16 mei 2012 van 
www.facebook.com/help 

https://www.facebook.com/policies/�
http://www.facebook.com/legal/terms�
https://www.facebook.com/help/?page=176591669064814�
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persoonlijk en sociaal met Facebook vrienden. Sites met 'directe personalisatie' 
(Rottentomatoes.com, Yelp, Bing) hebben toegang tot openbare gegevens, vriendenlijst 
en gebruikers-ID van de gebruiker.  

Facebookpagina’s zijn publieke pagina’s. Zij worden gebruikt door bedrijven en 
beroemdheden om zichzelf te promoten. De informatie die de gebruiker deelt op een 
pagina is publiekelijk toegankelijk en kan gebruikt worden door de eigenaar van de 
pagina.  

Wanneer de gebruiker een applicatie start, heeft de aanbieder van de applicatie toegang 
tot zijn/haar openbare gegevens, eventueel meer informatie en de mogelijkheid een 
email te sturen en/of informatie te delen op het profiel. Ook heeft de applicatie toegang 
tot bepaalde informatie van vrienden. Vrienden kunnen echter instellen welke informatie 
zij vrijgeven.  

Derde partijen zijn akkoord gegaan met de voorwaarden van Facebook. Zij mogen niet 
de verzamelde data van de gebruikers verkopen. Facebook heeft toestemming de 
verzamelde data van aanbieders van applicaties in te kijken en wanneer nodig te 
verwijderen 

Wanneer de gebruiker besluit zijn account te verwijderen, duurt dit ongeveer een maand. 
Soms bewaart Facebook gegevens tot maximaal 90 dagen. De gebruiker kan zijn account 
ook tijdelijk deactiveren. 

5.2.3 Richtlijnen Facebook-gemeenschap20

Facebook hanteert bepaalde richtlijnen voor de Facebook-gemeenschap. Dit is ongewenst 
gedrag, als het uiten van geweld en bedreigingen, het dreigen van zelfbeschadiging, het 
pesten en beledigen van gebruikers, het gebruiken van haatzaaiende taal, het plaatsen 
van geweldadige, naakte en pornografische beelden, het niet gebruiken van de ware 
identiteit, het plaatsen van informatie zonder het recht te hebben in verband met 
eigendomsrecht en het versturen van spam en phishing. Facebook roept de gebruikers 
op tot het rapporteren van misbruik. Dit betekent niet dat Facebook de gegevens 
automatisch verwijderd, omdat aanstootgevend gedrag verschillend wordt 
geïnterpreteerd in verschillende culturen.  

 

5.2.4 Veiligheidscentrum21

Facebook hanteert een veiligheidsbeleid waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal 
staat. Door een eigen identiteit te gebruiken, is de gebruiker altijd traceerbaar.  

 

De gebruiker kan zichzelf beschermen door melding te maken van ongewenst gedrag, 
zoals spam, aanstootgevende foto's of berichten. Dit kan door op 'rapporteren' te 
klikken. Facebook bekijkt vervolgens of dit gedrag in strijd met hun 
gebruikersvoorwaarden en de richtlijnen van Facebook-gemeenschap. De meldingen zijn 
vertrouwelijk. De persoon in kwestie weet niet dat hij/zij wordt gerapporteerd. 
Gebruikers kunnen aangeven bij het 'rapporteren' of zij de aanstichter een bericht willen 
sturen, willen blokkeren of verwijderen als vriend. Facebook beschikt over een functie 
'sociaal rapporteren'. Hiermee vermeldt het slachtoffer het ongewenste gedrag niet alleen 
aan Facebook, maar ook aan een vertrouwde Facebookvriend. 

                                       
20 Facebook (2012), Facebook Community Standards, opgehaald 16 mei 2012 van 
http://www.facebook.com/communitystandards 
21 Facebook (2012), Family safety center, opgehaald 16 mei 2012 van www.facebook.com/safety 

http://www.facebook.com/communitystandards�
http://www.facebook.com/safety/�
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Facebook onderzoekt de kwestie en neemt passende maatregelen, zoals de betreffende 
foto, bericht of zelfs account verwijderen. In het veiligheidscentrum staan tips vermeldt 
voor ouders, tieners, leraren, justitie en politie hoe met Facebook om te gaan. Facebook 
werkt samen met experts en organisaties die hun adviseren op het gebied van online 
veiligheid.  

De gebruiker kan zijn account op veilig browsen instellen (HTTPS). Dit is vooral aan te 
raden wanneer de gebruiker veel van onbeveiligde openbare netwerken gebruik maakt.  

5.2.4 Privacyinstellingen22

Gebruikers worden na de eerste aanmelding gelijk doorverwezen naar de 
privacyinstellingen. De standaardinstelling staat op openbaar voor meerderjarigen. 
Minderjarigen kunnen maximaal met vrienden van vrienden en hun netwerk contact 
zoeken en vriendenverzoeken sturen en berichten versturen. Het is niet mogelijk het 
profiel op openbaar in te stellen. Wanneer zij volwassen worden, krijgen zij een 
notificatie, dat de instellingen veranderd worden naar openbaar.  

 

De gebruiker kan zijn privacyinstellingen instellen op 'aangepast', 'vrienden' of 
'openbaar'. Bij 'aangepast' kunnen gebruikers bepalen per 'vriend' of per lijst van 
'vrienden' wie hun Facebookprofiel en activiteiten kan zien.  

Facebook geeft de gebruiker controle over wie er contact met hem of haar kan opzoeken. 
De gebruiker heeft de keuze uit iedereen, vrienden van vrienden en vrienden. De 
gebruiker kan instellen of hij/zij gevonden wil worden in een externe zoekmachine, zoals 
Google. Voor beiden staan de standaardinstellingen op wat de meeste gebruikers kan 
bereiken, onafhankelijk van hoe de privacyinstellingen zijn ingesteld.  

De gebruiker kan zien welke applicaties van derde partijen hij/zij heeft gedownload en 
kan deze verwijderen. De gebruiker kan zien tot welke informatie de applicatie toegang 
heeft en wat voor acties deze kan uitvoeren. Wanneer gebruikers applicaties hebben 
gedownload, hebben de applicaties toegang tot de informatie van de 'vrienden' van de 
gebruikers. Gebruikers kunnen instellen tot welke informatie de applicaties toegang 
hebben, wanneer 'vrienden' deze gedownload hebben.  

De gebruiker kan bepalen of andere gebruikers hem of haar kunnen ‘taggen’ in foto’s. 
Ook kan de gebruiker instellen om toestemming te geven of deze voor een bepaalde foto 
'getagd' wil worden.  

De gebruiker kan andere gebruikers, applicaties of uitnodigingen voor evenementen 
blokkeren.  

Gebruikers hebben niet volledige controle over wie hun informatie kan zien. Als zij hun 
privacyinstellingen hebben ingesteld op vrienden, dan nog kunnen vrienden van vrienden 
informatie en activiteiten dit zien. Op het nieuwsoverzicht van de gebruiker ziet men 
communicatie van vrienden met hun eigen vrienden. 

5.3 Burgerrechtenbewegingen 
Wereldwijd wordt er gestreden voor de digitale rechten. Mensen strijden voor vrijheid en 
privacy op internet en tegen de risico’s. Sociale netwerksites zijn een belangrijk 
onderwerp in de agenda van verschillende organisaties. In Nederland is Bits of Freedom 

                                       
22 Facebook (2012), Privacy settings, opgehaald 16 mei 2012 van www.facebook.com/privacy 
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(www.bof.nl) de burgerrechtenbeweging die strijdt voor een internet dat open is voor 
iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privécommunicatie privé 
blijft. Facebook wordt continu gemonitord en in het vizier gelegd door anderen. 

De Electronic Fronter Foundation (EFF) uit Amerika is een organisatie die strijdt voor de 
vrijheid van meningsuiting, bescherming van de privacy en persoonlijke data (NRC Marc 
Hijink 13 oktober 2011). Zij publiceerden in 2011 een ‘Bill of Rights’, ook wel 
grondrechten, voor gebruikers van sociale netwerksites. Hier staat in  

- Het recht op goede informatie: Aan de gebruikers moet duidelijk laten zien 
worden wie in hun gegevens kan kijken en hoe deze gebruikt worden door 
adverteerders en overheden.  

- Het recht op controle: Wanneer er iets veranderd in de manier waarop gegevens 
gebruikt worden, moet hiervoor toestemming van de gebruiker worden gevraagd 
(opt-in). 

- Het recht om het netwerk te verlaten: Gebruikers moeten de mogelijkheid krijgen 
alle informatie te vernietigen, wanneer zij de sociale netwerksite willen verlaten. 
Daarnaast moeten zij de mogelijkheid krijgen om alle gegevens gemakkelijk te 
exporteren naar een andere sociale netwerksite, zodat er eerlijke concurrentie 
mogelijk is tussen sociale netwerksites.  

 

Een andere organisatie uit Amerika die opkomt voor de digitale rechten van consumenten 
is Electronic Privacy Information Center (EPIC).  

Wanneer hackers mogelijke veiligheidslekken onderzoeken, beschermen zij de Facebook-
gemeenschap. Zij hacken Facebook en wijzen hiermee deze op hun tekortkomingen.  
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Hoofdstuk 6 Resultaten Enquête  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête gepresenteerd. De vragen zijn 
onderverdeeld in een aantal onderwerpen: demografie, profiel en gebruik van Facebook, 
kennis en omgang met privacy, vertrouwen, risico’s en maatregelen.  

In totaal zijn 158 mensen de enquête gestart en hebben 144 mensen deze volledig 
ingevuld (91%). Er zijn geen statistisch significante verbanden gevonden.  

6.1 Demografie respondenten 
33% (51) van de respondenten is man en 67% (105) is vrouw. Leeftijd is als volgt 
verdeeld. De leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar (zie tabel 1) is de grootste groep 
respondenten.  

 

Tabel 1: Verdeling leeftijd respondenten 

De status van de respondenten (zie tabel 2) is als volgt. De kleinste groep is werkgevers 
en de grootste groep is studenten met 43%.  

 

Tabel 2: Verdeling status respondenten 
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Tabel 3 laat zien hoeveel de respondenten Facebook gebruiken. Voor het overgrote deel 
(79%) is het gebruik van Facebook een dagelijkse routine. 12% logt een aantal keer per 
week in. Van de studenten logt 84% dagelijks in, 9% een paar keer per week en 7% 
wekelijks. De middelbare scholieren loggen dagelijks in. 80% van de werknemers logt 
dagelijks in.  

 

Tabel 3: Hoe vaak loggen gebruikers in 

88% van de gebruikers is langer dan een jaar lid (zie tabel 4). 6% is lid vanaf het 
moment dat Facebook toegankelijk werd voor Nederland.  

 

Tabel 4: Lengte Lidmaatschap 

6.2 Profiel en gebruik van Facebook 
Gebruikers geven persoonsgegevens vrij die verwijzen naar een identificeerbare 
natuurlijke persoon (zie tabel 5). Dit zijn foto’s, naam, woonplaats, filmpjes, 
contactinformatie en mobiele nummer. Gebruikers delen hun foto's, geboortedatum en 
woonplaats gemakkelijk. Contactinformatie en mobiele nummer worden minder gedeeld. 
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Tabel 5: Informatie op Facebookprofiel 

93% van de respondenten zet hun voor- en achternaam op Facebook. Slechts 4% 
gebruikt een pseudoniem en 3% gebruikt alleen voornamen.  

Het toevoegen en bevestigen van Facebookvrienden hangt af van de relatie (zie tabel 6). 
Vrienden en familieleden worden het meest toegevoegd en bevestigd. Kennissen, 
collega's en studiegenoten worden in mindere mate toegevoegd en bevestigd. Gebruikers 
bevestigen deze relaties makkelijker dan dat zij deze zelf toevoegen. Gebruikers 
bevestigen en voegen weinig relaties toe die zij een keer ontmoet hebben. Gebruikers 
voegen zelden of nooit vreemden toe. 

Toevoegen 
bevestigen 
gebruikers Vrienden Kennissen Familie 

Een keer 
ontmoet Collega's 

Studie- 

genoten 
Vreem-
den 

Ik voeg toe als 
vriend 99% 65% 91% 10% 49% 58% 1% 

Ik bevestig als 
vriend 97% 84% 95% 30% 67% 74% 4% 

Totaal=156        

 

Tabel 6: Toevoegen en bevestigen Facebookgebruikers 

73% van de respondenten downloadt zelden of nooit applicaties. 23% af en toe en 4% 
vaak. Wanneer gebruikers applicaties downloaden, kunnen de aanbieders van de 
applicaties bepaalde gegevens van de gebruiker bekijken. 70% van de respondenten wist 
niet dat als zij een applicatie downloaden, deze ook de informatie van vrienden kan 
bekijken. 

67% van de respondenten vindt hun Facebookprofiel bescheiden, 19% zeer 
minimalistisch en 15% uitgebreid (zie tabel 7). Niemand vond zijn Facebookprofiel zeer 
gedetailleerd. 
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Tabel 7: Hoe ziet het Facebookprofiel eruit 

Facebook wordt voornamelijk gebruikt om contact te houden met vrienden, op de hoogte 
blijven van nieuwtjes en voor de gezelligheid (zie tabel 8). Facebook wordt nauwelijks 
gebruikt om aan een baan of partner te komen, om nieuwe vrienden te zoeken of jezelf 
te presenteren.  

 

Tabel 8:Waar wordt Facebook voor gebruikt 

Gebruikers konden aangeven of ze het ook nog voor andere doelen gebruiken: 

“Verveling” 

“Doelloos tijdverdrijf” 

“Mijn grappen te delen” 

“Geen idee eigenlijk, omdat het een sociale verplichting is” 

“Foto’s van mijn nichtje en kleinkinderen” 

“Promotie van dj-activiteiten” 
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De meeste tijd besteden gebruikers aan het reageren op bijdragen van anderen, het 
lezen van profielen van anderen, het schrijven van eigen updates en foto’s toevoegen 
(zie tabel 9). Facebook werd het minst gebruikt voor het bijwerken van het eigen profiel 
en het zoeken naar nieuwe contacten.  

 

 

Tabel 9: Tijdsbesteding op Facebook 

Op een schaal van 1 tot 100 geven de respondenten zichzelf een waarde ten aanzien van 
hun houding tijdens het gebruik van Facebook (tabel 10). Gebruikers geven zichzelf een 
hoge waarde met betrekking tot het rekening houden met de foto's en informatie die zij 
delen, wie het zouden kunnen lezen en voor welk publiek zij schrijven. In iets mindere 
mate hielden zij rekening met de mogelijke risico's die zij zouden kunnen lopen. 
Gebruikers denken weinig na wie hun Facebook allemaal zouden kunnen lezen.  

Tabel 10: Als gebruikers zichzelf presenteren 

6.3 Kennis en omgang met privacy 
De respondenten zijn onvoldoende bekend met de algemene gebruiksvoorwaarden. 
Slechts 30% van de respondenten is hier redelijk of goed bekend mee (zie tabel 11). Met 
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het privacybeleid zijn de gebruikers iets bekender. 2% is zeer goed bekend met het 
privacybeleid, 22% goed en 27% redelijk (zie tabel 11). 75% van de respondenten vindt 
hun privacy belangrijk tot zeer belangrijk (zie tabel 12).  

 

Tabel 11: Bekendheid algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid 

 

Tabel 12: Belangrijkheid privacy 

57% van de respondenten vindt dat Facebook voldoende maatregelen neemt om de 
privacy van gebruikers te beschermen. 43% van de respondenten vindt dat Facebook 
niet voldoende maatregelen neemt of twijfelt of zij voldoende maatregelen neemt. 
Respondenten vinden de privacyinstellingen en het beleid onduidelijk. Zij vinden dat 
Facebook deze te vaak verandert zonder dit te melden. Zij willen dat de 
standaardinstellingen niet op openbaar staan. Zij vinden hun informatie en foto’s te 
openbaar. Zij vinden dat zij onvoldoende controle hebben over hun informatie en foto’s. 
Ook al hebben gebruikers hun privacyinstellingen op vrienden, alsnog kunnen vrienden 
van vrienden hun informatie en foto’s zien. Facebook gebruikt hun informatie en speelt 
deze door aan derden.  

 

 

“Privacyinstellingen veranderen te vaak zonder duidelijke mededeling” 
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“Je hebt er geen grip op, je weet niet exact wat anderen te zien krijgen, de info 
hier over is deels misleidend, en er veranderen vaak dingen op dit vlak zonder dat 
je het door hebt.” 

“Ik denk dat alle info die verwijderd wordt toch ergens op blijft staan..” 

“FB deelt gegevens van je al zit je er niet op....” 

“Facebook zoekt constant en vaak onaangekondigd de grenzen op van het 
toelaatbare. Vaak gaat dit achteraf gepaard met media-aandacht en wordt het 
alsnog teruggedraaid, maar de vraag is of alles hier ook daadwerkelijk mee aan 
het licht gekomen is.” 

“Omdat de instellingen automatisch staan op dat iedereen alles kan zien, dat zou 
precies het tegenover gestelde moeten zijn.” 

“Niet eens zozeer bij mijzelf, maar als ik zie wat ik van andere mensen kan zien, 
vind ik dat soms best schokkend. Foto's, gegevens, vrienden, je kunt het allemaal 
opzoeken.” 

“De wijzingen in het beleid zijn niet altijd duidelijk en dingen worden steeds 
onduidelijker. Ik wil volledig afgeschermd zijn van niet-vrienden en vrienden van 
vrienden, maar ik moet er zelf achteraan om telkens te checken of het nog wel 
klopt. Ik vind dat FB haar leden actiever moet informeren over 
beleidsaanpassingen.” 

“Vrienden van vrienden zien ook wat jij naar vrienden van jou stuurt en zij zien 
dat terwijl jij geen vrienden met hun bent” 

6.4 Vertrouwen 
Het interpersoonlijk vertrouwen is het vertrouwen in Facebookvrienden, vrienden van 
vrienden en vreemden (zie tabel 13). Het vertrouwen in Facebook en derde partijen en/of 
bedrijven is het systeemvertrouwen (zie tabel 14). Het vertrouwen dat onderdeel is van 
je persoonlijkheid of over het algemeen in mensen is het basisvertrouwen (zie tabel 15).  

Respondenten hebben het meest vertrouwen in hun Facebookvrienden (zie tabel 13). 
90% heeft redelijk tot veel vertrouwen en 4% heel veel vertrouwen in Facebookvrienden. 
Hierna hebben zij het meeste basisvertrouwen (zie tabel 15). 81% heeft redelijk tot veel 
en 3% heel veel vertrouwen over het algemeen in mensen. Het vertrouwen in vrienden 
van vrienden en in Facebook is vergelijkbaar (zie tabellen 13 en 14). Zij hebben een 
beetje tot redelijk vertrouwen in vrienden van vrienden en in Facebook. In vreemden en 
in derde partijen en/of bedrijven hebben gebruikers het minste vertrouwen (zie tabellen 
13 en 14). 64% van de respondenten heeft geen vertrouwen in vreemden en 47% geen 
vertrouwen in derde partijen en/of bedrijven.  
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Tabel 13: Interpersoonlijk vertrouwen 

 

Tabel 14: Systeemvertrouwen 

 

Tabel 15: Basisvertrouwen 
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Er is voor de respondenten voldoende vertrouwen om Facebook te blijven gebruiken. 

De respondenten geven op een schaal van 0 tot 100 een gemiddelde waarde van 42 voor 
de mate van vertrouwen dat Facebook hun gegevens goed bewaard.  

6.5 Risico’s 
67% van de respondenten heeft een of meerdere risico’s meegemaakt. 33% van de 
respondenten heeft geen risico’s meegemaakt (zie tabel 16). Respondenten hebben 
lagere productiviteit (43%) en spam, phishing of malware (38%) het meest 
meegemaakt. 6% van de respondenten heeft misbruik van hun gegevens door derde 
partijen en/of bedrijven meegemaakt. Respondenten zijn zeer zelden slachtoffer geweest 
van stalking en pesten (belaging), identiteitsdiefstal, in stress en eenzaamheid raken en 
reputatieschade. 

Risico’s zelf meegemaakt % 

Productiviteit omlaag gaat 43% 

Spam/ phishing / malware 38% 

Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw 
gegevens (datamining) 6% 

U wordt gestalkt 1% 

Uw identiteit wordt gestolen 1% 

In stress en eenzaamheid raken (online missen 
mensen intimiteit en integriteit) 1% 

U wordt gepest 1% 

Reputatieschade oploop 1% 

Geen risico’s meegemaakt 33% 

 

Tabel 16: Risico’s zelf meegemaakt 

Een aantal respondenten geven aan vervelende incidenten te hebben meegemaakt: 

“Ja: gecheckt zijn voor sollicitatie op FB. Daar stonden foto's waarmee de 
sollicitant geconfronteerd werd”. 

“Op werk: personen foto's van op hun werkplek hebben gemaakt. Door deze 
foto's is de privacy van de werkomgeving en cliënten negatief in het beeld 
gekomen. Daarnaast ken ik iemand die foto’s tijdens zijn werkuren zet, waarop 
die geen werkzaamheden aan het doen is. Dit maakt de baan in het geheel niet 
serieus en anderen kunnen dit opvatten als dat het op het werk rustig is en je 
daar dus tijd voor hebt”. 

“Stalkende ex” 
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“ja intimidatie met kennis opgedaan op facebook” 

“Spam, verjaardagskaart die automatisch naar alle contacten wordt verstuurd” 

“niet dat ik weet, wel grapjes van vrienden die profielen bewerken enz”. 

“Meerdere malen zijn vrienden van mij en vrienden daarvan hun accounts 
kwijtgeraakt aan phishers”. 

De kans dat gebruikers risico lopen op een schaal van 0 tot 100 waarderen de 
respondenten erg verschillend (zie tabel 17 en 18). De minimale en maximale waarden 
lopen ver uiteen. Respondenten zien de kans op spam, phishing en malware ontvangen, 
misbruik van persoonlijke gegevens door derde partijen en/of bedrijven en een lagere 
productiviteit als het grootst. De kans op spam, phishing en malware ontvangen, zien zij 
als het grootste risico met een gemiddelde waarde van 44. Wanneer zij dit risico zelf 
hebben meegemaakt, stijgt de gemiddelde waarde naar 63. Respondenten geven de 
kans op lagere productiviteit een gemiddelde waarde van 40. Deze stijgt naar 61 
wanneer zij dit risico zelf hebben meegemaakt. 6% van de respondenten hebben 
ondervonden dat er misbruik is gemaakt van hun gegevens door derde partijen en/of 
bedrijven. Zij geven de kans dat bedrijven en/of derde partijen misbruik maken van hun 
gegevens een gemiddelde waarde van 40. Ook al hebben respondenten het risico van 
misbruik van hun gegevens weinig meegemaakt, toch achten zij de kans groot dat hen 
dit kan overkomen. 

Na bovenstaande risico’s zien respondenten de kans op reputatieschade, 
identiteitsdiefstal en stalken het grootst. Respondenten beschouwen de kans om gepest 
te worden en in stress en eenzaamheid te raken als het kleinste risico.  

Hoe groot ziet u de kans op risico’s bij 
uzelf? 

Gemiddelde 
waarde 

Standaard 
Deviatie 

Spam/ phishing / Malware ontvangen 44 30 

Derde partijen of bedrijven misbruik 
maken van uw gegevens (datamining) 40 26 

Productiviteit omlaag gaat 40 31 

Reputatieschade oploop 20 22 

Uw identiteit wordt gestolen 19 18 

U wordt gestalkt 18 20 

U wordt gepest 11 15 

In stress en eenzaamheid raken (online 
missen mensen intimiteit en integriteit) 11 17 

 

Tabel 17: Kans op risico’s bij uzelf 
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Tabel 18: Hoe groot ziet u de kans op risico’s bij uzelf? 

Hoe groot respondenten de kans op risico’s zien en over welke risico’s zij zich zorgen 
maken, komt bij de meeste risico’s sterk overeen. Respondenten maken zich het meeste 
zorgen om misbruik van hun gegevens door derde partijen en/of bedrijven, spam, 
phishing en malware ontvangen en een lagere productiviteit (zie tabel 19). Respondenten 
maken zich veel zorgen om identiteitsdiefstal. De gevolgen voor risico’s als in stress en 
eenzaamheid raken en pesten kunnen ingrijpender zijn dan lagere productiviteit, maar 
hier maken respondenten zich minder zorgen om. 11% van de respondenten ziet geen 
risico’s. 

 

Tabel 19: Zorgen om risico’s 

61% van de respondenten was zich bewust van alle risico’s. 39% van de respondenten 
was zich niet bewust van een of meerdere risico’s. De respondenten waren zich het minst 
bewust van in stress en eenzaamheid raken en het meest bewust van spam, phishing en 
malware ontvangen (zie tabel 20).  
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Van welke risico’s was u zich niet bewust? % 

Stress en eenzaamheid 28% 

Identiteitsdiefstal 17% 

Pesten 16% 

Stalken 14% 

Productiviteit omlaag 11% 

Reputatieschade 10% 

Derde partijen en/of bedrijven misbruik maken van uw gegevens 
(datamining) 

9% 

Spam/ phishing / malware 3% 

 

Tabel 20: Geen bewustzijn risico’s 

6.6 Maatregelen om zich te beschermen tegen de risico’s 
De grootste maatregel die respondenten hebben genomen, zijn de privacyinstellingen 
instellen op vrienden (83%) (zie tabel 22). Intieme informatie van Facebookvrienden zet 
72% perse niet op Facebook. 60% zet zo weinig mogelijk informatie in zijn profiel. 58% 
accepteert alleen vrienden die zij echt vertrouwen.  

Respondenten maken in mindere mate gebruik van de maatregelen die Facebook 
aanbiedt (behalve de privacyinstellingen), zoals veilig browsen (37%), hun geplaatste 
informatie te differentiëren naar vrienden, kennissen, familieleden, collega’s etc. (31%) 
en de zoekbaarheid naar hun profiel te beperken (26%). 14% accepteert onbekenden 
nadat zij hun profiel goed hebben bekeken.  

Maatregelen tegen de risico’s % 

Mijn privacyinstellingen staan op vrienden 83% 

Intieme informatie en foto's over mezelf of vrienden/ 
bekenden/buurtgenoten/collega's etc. zet ik per se© niet op 
Facebook. Ik koester de privacy van 'hen die mij na zijn' en 
verwacht dat zij dat ook doen. 72% 

Ik zet in mijn profiel zo weinig mogelijk informatie 60% 

Ik accepteer alleen vrienden die ik echt vertrouw 58% 

mijn Facebook staat op veilig browsen, HTTPS 37% 

Ik differentieer de informatie die ik op Facebook zet naar 
echte vrienden, kennissen, familieleden, collega's etc. 31% 

Ik beperk de mogelijkheden van vreemden om contact met 
mij op te nemen ("Contact maken op Facebook" van Privacy-

26% 
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instellingen) (ik kan niet in een zoekmachine als google 
worden gevonden). 

Ik accepteer alleen onbekenden nadat ik hun profiel goed 
heb bekeken. 14% 

 

Tabel 21: Maatregelen tegen risico’s 

 

Tabel 22: Maatregelen tegen de risico’s 

 

Een aantal respondenten nemen zelf nog andere maatregelen: 

“Ik zet niet continue in mijn status wat ik aan het doen ben en waar ik ben”. 

“Als ik er geen goed gevoel bij heb, zal ik mijn account opzeggen, dat heb ik een 
paar jaar geleden gedaan met Hyves”. 

“Ik stuur persoonlijke berichten alleen aan diegene zelf, niet met een algemeen 
bericht” 

“Privacy issues en ontwikkelingen volgen” 

“Ik gebruik geen apps”. 

“Locatie uitzetten op Facebook” 

“Moeilijke wachtwoorden” 

“Wel antivirus programma” 
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Bij 23% van de respondenten zijn weleens onwenselijke foto’s op Facebook geplaatst. 
56% heeft de ‘tag’ er vanaf gehaald, 29% heeft deze laten verwijderen en 15% heeft 
hier niks meegedaan (zie tabel 26). 

 

Tabel 23: Welke actie heeft u ondernomen, nadat een onwenselijke foto was geplaatst op 
Facebook? 

58% van de respondenten houdt rekening met wat zij delen door hun status die zij in het 
lokale leven hebben. Respondenten geven hier verschillende redenen voor. Zij houden 
graag privé en zakelijk gescheiden. Zij werken en willen niet dat hun baas of collega dit 
ziet of zij zijn leidinggevende. Zij zijn aan het solliciteren of zullen in de toekomst 
solliciteren. Zij hebben kinderen of kleinkinderen. Zij willen niet teveel informatie 
vrijgeven.  

Een aantal respondenten gaven commentaar op hoe zij rekening houden met wat zij 
delen op Facebook. 

“Ik ook leerlingen heb als vrienden op Facebook” 

“Werkgevers checken je profiel” 

“Ik ervan bewust ben wie het kan lezen en daardoor er nadelige consequenties uit 
kunnen voortvloeien” 

“Grootouder en dus voorzichtig (geworden!) met foto’s kleinkinderen” 

“Tegenwoordig van deze informatie misbruik gemaakt kan worden” 

“Voorbeeldfunctie, positie op mijn werk en sport” 

“Ik probeer zoveel mogelijk familie- en werkgerelateerde dingen te scheiden van 
de rest van mijn profiel” 

“Ik een leidinggevende functie heb op mijn werk” 

“Alles wat op internet staat, blijft daar staan. Hierdoor deel ik alleen dat wat me 
later mag 'achtervolgen'. Dat maakt mijn profiel wat saai, maar C'est la vie.” 
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“Niet iedereen alles hoeft te weten” 

Uit het commentaar van de respondenten blijkt dat meer dan de helft zich volledig of 
grotendeels verantwoordelijk voelt om zich te beschermen tegen de risico’s. Een iets 
kleiner deel vond zichzelf redelijk verantwoordelijk. Slechts een aantal respondenten 
voelen zich niet verantwoordelijk. Respondenten vinden zichzelf verantwoordelijk in 
zoverre dat zij hier invloed op hebben. Zij kunnen zelf bepalen wat zij delen, hoe zij hun 
privacyinstellingen instellen en wie hun vrienden zijn. Sommigen menen dat Facebook 
ook deels verantwoordelijk is voor hun bescherming, anderen begrijpen dat Facebook 
een commercieel bedrijf is, maar vertrouwen Facebook niet volledig met hun gegevens. 
Onderstaand staat commentaar van gebruikers in hoeverre zij zich verantwoordelijk 
vinden. 

“100%” 

“Totaal zelf verantwoordelijk” 

“Je weet zelf wat je er op zet, dus verantwoordelijkheid ligt voor groot deel bij jou 
zelf” 

“Geheel verantwoordelijk, je kan zelf bepalen wie jouw berichten ziet. Als je wilt 
dat sommige mensen jouw prikbord niet lezen, moet je ze verwijderen. Of andere 
mensen echt persoonlijke berichten sturen”. 

“Je kan zelf zoveel mogelijk proberen te doen om je privacy te beschermen, maar 
Facebook zelf voelt absoluut niet volledig betrouwbaar, en daar heb je geen 
controle over”. 

“Gedeeltelijk, alleen voor de verkeerde informatie die ik op internet zet. Facebook 
moet gebruikers beschermen tegen het doorspelen van vertrouwelijke informatie” 

“Mmm, ik vind wel dat je zelf medeverantwoordelijk bent, maar ik doe hier 
eigenlijk niks aan. Ik vertrouw erop dat het goed is geregeld maar denk dat dit 
wel een beetje naïef is”. 

“Als je helemaal geen risico wilt lopen, heb je nog altijd de keuze om geen 
Facebook te gebruiken”. 

“Ligt aan het risico, spam bijvoorbeeld verantwoordelijkheid van Facebook maar 
ook eigen verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van persoonlijke 
informatie” 

“50/50 met Facebook” 

“Eigen verantwoordelijkheid heb je altijd, maar de partij die de service verleent 
zou moeten wijzen op risico's die je vanuit jezelf niet zo makkelijk kunt zien, 
omdat je er geen ervaring mee hebt”. 

8% van de respondenten heeft weleens een conflict meegemaakt doordat informatie of 
foto's op Facebook waren geplaatst en door mensen werden gelezen die dit niet 
behoorden te lezen. 

“Foto van mij, met een ‘tag’, op FB geplaatst, na paar keer vragen gezegd dat ik 
verwacht dat de foto er af ging. Is ook gebeurd.” 
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“Wanneer iemand een afspraak afzegt en je dan op Facebook ziet dat hij/zij met 
iemand anders afspreekt.” 

“Theatraal ex-vriendinnetje” 

“Zodra er een liegende vrouw in het spel is: over de telefoon zegt ze A en op FB 
staat B. Dat is niet netjes, en dan kan er een conflict ontstaan.” 

De respondenten werd gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met een aantal stellingen. 
Deze stellingen gaan over in hoeverre zij risicovol gedrag vertonen en hoe zij denken 
over bepaalde risico’s en datamining door Facebook en derde partijen/bedrijven. 

De behoefte om continu op Facebook te kijken verschilde tussen de respondenten tussen 
oneens, neutraal en eens (zie tabel 24). Bij 15% van de respondenten leidt dit tot 
obsessieve vormen. Zij vinden zichzelf verslaafd aan Facebook. 

 

Tabel 24: Stellingen - Relatie Facebook 

De respondenten werd gevraagd of het gebruik van Facebook een negatief effect heeft 
op hun eigen productiviteit. 57% is productiever zonder Facebook (zie tabel 25). 67% 
ziet lagere productiviteit als een risico. 

 

Tabel 25: Stellingen – Productiviteit 
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Er is een bepaalde onwetendheid die gepaard gaat met het gebruik van Facebook. In de 
algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook staat dat Facebook de informatie van 
gebruikers mag gebruiken voor hun eigen doeleinden. Deze blijft echter eigendom van de 
gebruikers. 81% van de respondenten is het niet of helemaal niet mee eens dat 
Facebook hun informatie mag gebruiken (zie tabel 26). 90% wil niet dat derde 
partijen/bedrijven hun informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden. Bedrijven en 
derde partijen mogen niet de informatie van gebruikers gebruiken. 63% weet niet wat 
Facebook met hun gegevens doet. 92% zegt dat derde partijen/bedrijven niet hun 
gegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.  

 

Tabel 26: Stellingen- Gebruik van informatie 

82% van de respondenten vindt het belangrijk te weten wat Facebook met hun 
informatie doet (zie tabel 27). 63% weet niet wat Facebook met hun informatie doet, 
27% is hier neutraal over en 11% weet wat Facebook met hun informatie doet.  

 

Tabel 27: Stellingen – Wat doet Facebook met informatie 

Een groot deel van de respondenten denkt dat zij benadeeld zou kunnen worden in de 
toekomst door foto’s of informatie die op hun Facebook staan (zie tabel 28). 22% is hier 
neutraal over en 30% is het hiermee eens. 35% van de respondenten is neutraal dat zij 
in een persoonlijke filter leven op Facebook, 10% mee eens en 1% geheel mee eens. 
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Tabel 28: Stellingen – In de toekomst benadeeld worden, persoonlijke filter 
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Hoofdstuk 7 Conclusie 
In dit hoofdstuk worden de hypotheses besproken en de deelvragen en probleemstelling 
beantwoord. Hieruit volgen conclusies over de wijze waarop gebruikers omgaan met de 
risico’s op Facebook. Hierna worden de implicaties besproken en het onderzoek 
vergeleken met eerdere onderzoeksbevindingen (zie H.1.5). 

7.1 Deelvragen  
Deelvraag 1: Wat zijn de risico’s? 

Hypothese 1a, het Facebooksysteem en derde partijen actief op sociale netwerksites 
creëren risico’s, kan worden aangenomen.  

Spam, phishing en malware zijn risico’s gecreëerd door het systeem. 38% van de 
respondenten heeft hiermee ervaring. Spam, phishing en malware komt het meest voor 
van de systeemrisico’s. Misbruik van gegevens door datamining uitgevoerd door derde 
partijen is ook een systeemrisico. Datamining is voor derde partijen zeer waardevol 
omdat zij daarmee beter inzicht in hun doelgroep kunnen krijgen en hen beter kunnen 
bereiken (Pariser 2011). 6% van de respondenten heeft daar ervaring mee. Mogelijk 
komt het vaker voor. Datamining vindt immers veelal plaats buiten het zicht van de 
gebruikers (idem). Een gevolg van datamining is dat gebruikers terechtkomen in een 
persoonlijke filterbel op Facebook. Informatie wordt persoonlijk gefilterd voor de 
gebruiker door algoritmische modellen die proberen te voorspellen wat gebruikers leuk 
vinden (idem). 35% van de respondenten is neutraal over of zij zich hierin bevinden, 
10% is het eens en 1% geheel mee eens.  

Het Facebooksysteem kan nooit garanderen dat er geen risico’s zijn. Door modernisering, 
meer geavanceerde technologie en innovatie ontstaan nieuwe risico’s. Facebook probeert 
de veiligheid op sociale netwerksites zo goed mogelijk te waarborgen, maar onder andere 
door de aard en de eigenschappen (repliceerbaarheid, persistentie, doorzoekbaarheid en 
schaalbaarheid) van het systeem kunnen derde partijen misbruik maken van de 
gegevens van gebruikers of zelfs criminele activiteiten verrichten.  

Niet alleen derde partijen, maar ook Facebook kan diep in de privacy van gebruikers 
penetreren. Facebook verplicht gebruikers om de identificerende gegevens, naam, 
profielfoto, netwerk (Facebookvrienden), gebruikersnaam of –ID openbaar te maken. Zij 
volgen al het gedrag van de gebruikers onder andere door cookies te plaatsen. Met elke 
actie op Facebook laat men een elektronisch spoor achter (Turkle 2011).  

Hypothese 1b, gebruikers zelf of andere gebruikers creëren gedeeltelijk zelf de risico’s, 
kan worden aangenomen.  

De kwetsbaarheid van mensen gaat omhoog wanneer zij gevoelige informatie plaatsen 
op sociale netwerksites. Bepaalde mensen lopen meer risico door de maatschappelijke 
positie die zij bekleden (Beck 1992). Respondenten delen kwetsbare informatie 
waaronder identiteitsgegevens. 90% van de respondenten deelt foto’s,  87% zijn 
geboortedatum, 79% zijn woonplaats, 39% zijn werkgever en relatiestatus, 24% zijn 
contactinformatie en 14% zijn mobiele nummer of Blackberry pin. Een deel van de 
respondenten zou beter geïnformeerd kunnen zijn over de algemene voorwaarden en het 
privacybeleid van Facebook. Hier hebben de respondenten zelf invloed op. 30% is bekend 
met de algemene gebruiksvoorwaarden en 51% is redelijk tot zeer goed bekend met het 
privacybeleid.  
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De risico’s, stress en eenzaamheid, reputatieschade, stalkers, pestkoppen   
identiteitsdiefstal en lagere productiviteit worden door gebruikers zelf of door andere 
gebruikers gecreëerd.  

Het gebruik van Facebook zou tot stress kunnen leiden vanwege de sociale druk om te 
presteren en in de peergroep te passen (Turkle 2011). Het gebruik van Facebook leidt 
echter voor mijn respondenten niet tot stress. Online communiceren leidt tot minder 
diepgaande gesprekken. Door continu online te zijn, verwaarlozen mensen elkaar in het 
lokale leven (Turkle 2011). De respondenten zijn hier niet gevoelig voor. Slechts 1% 
heeft stress en eenzaamheid meegemaakt door het gebruik van Facebook. 

Reputatieschade kan worden gecreëerd door informatie en foto's te plaatsen op sociale 
netwerksites (Gross e.a. 2005; Riphagen 2008; Debatin e.a. 2009; Pariser 2011). Voor 
gebruikers is het moeilijker om hun rollen (ouder, kind, werknemer, collega, werkgever) 
te scheiden op Facebook dan in het lokale leven. Bepaalde informatie en foto's kunnen 
leiden tot rolconflicten en daarmee tot reputatieschade. 49% van de respondenten voegt 
collega’s toe en 67% bevestigt deze. 10% van de respondenten voegt gebruikers toe die 
zij een keer ontmoet hebben en 20% bevestigt deze. Hoe zwakker de connectie hoe 
minder verantwoordelijkheid deze voelt om een Facebookvriend te beschermen. Online 
hebben gebruikers minder controle over wie wat ziet. Het begrip 'vriend' op Facebook 
heeft een ruimere betekenis dan in het lokale leven. 1% van de respondenten heeft 
reputatieschade meegemaakt. 8% van de respondenten heeft weleens een conflict 
meegemaakt op Facebook, bijvoorbeeld A zeggen, maar B doen, hetgeen op Facebook te 
zien is.  

De risico's, identiteitsdiefstal, stalkers en pestkoppen zijn op sociale netwerksites 
makkelijker uit te voeren doordat mensen online makkelijker te vinden zijn dan offline, 
de berichtgeving zich sneller verspreidt en voor een groter publiek bereikbaar zijn 
(Ogilvie 2000). Ieder risico heeft slechts 1% van de respondenten meegemaakt.  

Wanneer mensen op de computer werken, kunnen zij snel afgeleid raken en kunnen gaan 
multitasken. De verleiding is groot om op Facebook in te loggen. Mensen krijgen een prik 
van dopamine wanneer zij een nieuw bericht ontvangen waardoor een diep verlangen 
ontstaat naar 'connectiviteit'. Dit alles creëert een lagere productiviteit (Turkle 2011). 
Bijna de helft (43%) van de respondenten ervaart een lagere productiviteit door het 
gebruik van Facebook en is daarmee het meest voorkomende risico, inclusief de 
systeemrisico's. 

Het gebruik van sociale netwerksites kan obsessieve vormen aannemen. Zij kunnen niet 
meer zonder het internet (idem 293). 36% van de respondenten heeft continu behoefte 
om op Facebook te kijken en 28% is hierover neutraal. 15% van de respondenten zegt 
verslaafd te zijn aan Facebook (zie tabel 24, H.6.5) en 17% is hier neutraal over.  

67% van de respondenten heeft risico’s meegemaakt en 33% niet. Over het algemeen 
hebben de respondenten zelden zeer ernstige incidenten meegemaakt.  

Deelvraag 2: In hoeverre zijn gebruikers bewust van de risico’s? 

Hypothese 2, gebruikers zijn bewust van de risico’s, maar gedragen zich hier niet naar, 
kan worden verworpen.  
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Het grootste deel van de respondenten is zich bewust van de risico’s, zowel van systeem 
als door de gebruikers gecreëerde risico’s. 61% van de respondenten is zich bewust van 
alle risico’s. 39% van de respondenten is zich niet bewust van een of meerdere risico’s. 
De respondenten zijn het minst bewust van in stress en eenzaamheid raken en het meest 
bewust van spam, phishing en malware ontvangen (zie tabel 20, H.6.5). 28% van de 
respondenten was zich niet bewust van stress en eenzaamheid, 17% van 
identiteitsdiefstal, 16% van pesten, 14% van stalken, 11% van lagere productiviteit, 
10% van reputatieschade, 9% van datamining en 3% van spam, phishing en malware. 
11% ziet geen risico’s.  

De perceptie van dreigende risico’s bepalen hoe gebruikers risico’s inschatten (Beck 
2000). De kans dat de respondenten slachtoffer worden van de risico’s achten zij hoger 
in wanneer zij deze zelf hebben meegemaakt (zie tabel 17 en 18,  H.6.5).  

De enige uitzondering is datamining. Weinig respondenten hebben datamining ervaren, 
maar toch achten de respondenten de kans groot om dit te overkomen. Hoewel 
datamining onzichtbaar of moeilijk waarneembaar is en nog geen ernstige schade heeft 
opgeleverd, zijn de respondenten zich hier wel bewust van. Dit komt mogelijk doordat 
het in de media een veel besproken onderwerp is. Risico’s staan open voor sociale 
definities en worden gevormd door de media, wetenschappers en andere autoriteiten 
(Beck 1992).  

De kans op zeer persoonlijke risico’s als pesten en in stress en eenzaamheid raken zien 
de respondenten als kleinst.  

De respondenten stellen zich in hun gedrag reactief op. Facebook wordt het meest 
gebruikt voor het reageren op bijdragen van anderen en voor het lezen van profielen van 
anderen. In mindere mate wordt het gebruikt voor het schrijven van eigen bijdragen en 
het toevoegen van foto's. 19% vindt zijn profiel zeer minimalistisch en 67% bescheiden. 
Respondenten zijn terughoudend in hun gedrag. 

Respondenten hechten veel waarde aan hun privacy waardoor zij zich voorzichtig 
gedragen op Facebook. 20% vindt hun privacy een beetje belangrijk, 51% belangrijk en 
24% zeer belangrijk.   

Wanneer mensen bewust zijn van bepaalde risico’s hebben zij verantwoordelijkheid (Beck 
2000:213). Het merendeel van respondenten is zich bewust van de risico’s en voelt zich 
ook volledig of grotendeels verantwoordelijk om zich hier tegen te beschermen, blijkt uit 
het commentaar (zie H.6.6).   

Hoewel gebruikers bewust zijn van de risico’s gaat dit gepaard met een zekere  
onwetendheid. 63% van de respondenten geeft aan niet te weten wat Facebook met hun 
informatie doet, 27% is hier neutraal over.  

67% van de respondenten beschouwt lagere productiviteit als een risico en 57% meent 
dat zij productiever zijn zonder Facebook. Een lagere productiviteit wordt als risico 
erkend, maar de respondenten laten het gebeuren (zie tabel 25, H.6.6).  

Gebruikers staan er niet bij stil dat al hun acties op Facebook worden opgeslagen. 
Negatieve consequenties worden pas waarneembaar, wanneer iets ergs gebeurd (Turkle 
2011). Risico’s kunnen een gat hebben tussen actie en impact, een ‘spatio-temporeel’ gat 
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(tijdruimtelijk gat) (Beck 2000:220). 99% van de respondenten heeft geen 
reputatieschade ervaren, maar 30% denkt wel dat zij in de toekomst benadeeld zouden 
kunnen worden door informatie en foto’s op Facebook. 22% is hier neutraal over. Het 
‘spatio-temporeel’ gat zou een reden kunnen zijn dat de respondenten nog geen 
maatregelen nemen om mogelijk negatieve consequenties te voorkomen. 

Respondenten zijn zich over het algemeen bewust van de risico's. Zij gedragen zich 
hiernaar door terughoudend te zijn over wat zij delen. De maatregelen die zij nemen 
worden in hypothese 3a besproken en bevestigen dat respondenten zich tegen de risico's 
beschermen. 

Hypothese 2b, gebruikers hebben een basis, interpersoonlijk en systeemvertrouwen bij 
het gebruik van sociale netwerksites, kan worden aangenomen. 

Wanneer er geen vertrouwen zou zijn, zouden mensen zich terugtrekken uit het systeem 
(Giddens 1990). Het vertrouwen van gebruikers is voldoende aanwezig voor het 
voortbestaan van Facebook. Vertrouwen is nodig waar onwetendheid is over hoe iets 
werkt (Giddens 1990:89). Het vermindert complexiteit en beperkt onzekerheid  
(Luhmann 1979). Slechts 11% van de respondenten denkt te weten wat Facebook met 
zijn informatie doet. De relatieve onwetendheid van de respondenten wordt overbrugd 
door het vertrouwen dat respondenten hebben. Zij weten dat er risico's bestaan, maar 
accepteren dit door het vertrouwen dat zij hebben. 75% van de respondenten vindt zijn 
privacy belangrijk tot zeer belangrijk op Facebook. 2% is zeer goed bekend met het 
privacybeleid, 22% goed en 27% redelijk (zie tabel 11, H.6.4). De kloof die bestaat 
tussen de bekendheid met het privacybeleid en de belangrijkheid van privacy wordt 
opgevangen door het vertrouwen van de respondenten.  

Het interpersoonlijk, systeem- en basisvertrouwen lopen door elkaar heen. Zij verschillen 
van elkaar, maar zijn onderling sterk verbonden. Het interpersoonlijk vertrouwen van de 
respondenten in Facebookvrienden is het grootst. Hierna volgt het basisvertrouwen. 
Daarna volgt het vertrouwen in vrienden van vrienden en in Facebook (zie tabellen 13 en 
14, H.6.4). Respondenten hebben een beetje tot redelijk vertrouwen in vrienden van 
vrienden en in Facebook. Respondenten hebben geen tot een beetje vertrouwen in 
vreemden en derde partijen/bedrijven. De verschillen tussen de soorten vertrouwen 
compenseren elkaar waardoor uiteindelijk genoeg vertrouwen bestaat om gebruik te 
maken van Facebook.  

Het systeemvertrouwen van de respondenten loopt sterk uiteen. In derde 
partijen/bedrijven hebben zij geen tot een beetje vertrouwen. Facebook is een 
‘expertsysteem’ (Giddens 1990:27). De respondenten accepteren hun onwetendheid over 
de technische kant en wat er met hun gegevens gebeurt door gebruik te maken van het 
systeem. Opvallend is dat 12% geen vertrouwen in Facebook heeft, maar het wel 
gebruikt. Het vertrouwen in Facebookvrienden heft waarschijnlijk het geen vertrouwen 
hebben in Facebook op. De respondenten gaven Facebook een gemiddelde waarde van 
42 (op een schaal van 0 tot 100) of zij de gegevens van gebruikers goed beschermen.  

51% van de respondenten maakt zich zorgen over misbruik van gegevens door derde 
partijen/bedrijven en de kans dat hun dit overkomt, gaven de respondenten een tweede 
plaats na spam, phishing en malware. Dit hangt samen met dat respondenten weinig 
vertrouwen hebben in derde partijen/bedrijven.  
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75% van de respondenten hecht zeer veel waarde aan privacy. De mate van privacy is 
afhankelijk van het aantal vreemden waarmee men op sociale netwerksites is verbonden. 
Het hechten aan privacy kan verklaren waarom 64% van de respondenten geen 
vertrouwen heeft in vreemden. Het lage vertrouwen in vreemden uit zich ook in dat de 
respondenten zeer zelden vreemden toevoegen en bevestigen als Facebookvriend.  

Hypothese 2c, het gebruik van een sociale netwerksite is een routine geworden voor de 
gebruikers, kan worden aangenomen.  

Het gebruiken van Facebook is een routine. 79% van de respondenten logt dagelijks in. 
12% van de respondenten logt een paar keer per week in. Bij een routine spreekt men 
niet letterlijk  hun vertrouwen meer uit, maar is het deel van het dagelijks leven 
geworden (Giddens 1990:90). De respondenten vertrouwen het systeem en accepteren 
de risico’s en omstandigheden door hier gebruik van te maken.  

Deelvraag 3: In hoeverre dekken gebruikers, de gemeenschap, het systeem en 
de wetgeving zich in tegen de risico’s? 

Hypothese 3a, gebruikers dekken zich onvoldoende in tegen de risico’s, kan worden 
verworpen.  

Over het algemeen nemen de gebruikers voldoende maatregelen om zich tegen de 
risico’s te beschermen. Zij zouden meer maatregelen kunnen nemen, maar hier zijn ze 
niet van op de hoogte of vinden dit niet nodig. Met de wijzigingen in de 
Telecommunicatiewet moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om toestemming te 
geven voor het plaatsen van de cookies. 

De gebruikers namen meestal de meest voor de handliggende maatregelen (zie tabel 22, 
H.6.6). 83% van de gebruikers hebben hun privacyinstellingen op 'vrienden' gezet, 72% 
van de gebruikers zegt geen intieme informatie over zichzelf of anderen vrij te geven, 
60% zet zo weinig mogelijk informatie in zijn profiel. 19% van de respondenten vindt zijn 
profiel zeer minimalistisch en 67% bescheiden. 58% accepteert alleen vrienden die zij 
echt vertrouwen. 58% van de respondenten houdt rekening met wat zij delen door de 
status (verschillende rollen) die zij vervullen in het lokale leven.  

De mogelijkheden die Facebook geeft aan de gebruikers om zich te beschermen, worden 
in mindere mate gebruikt. 37% van de respondenten heeft zijn Facebook staan op veilig 
browsen (HTTPS), 31% differentieert de informatie naar echte vrienden, kennissen, 
familie, collega's etc. en 26% beperkt de mogelijkheden voor vreemden om contact te 
zoeken, bijvoorbeeld om in een publieke zoekmachine, zoals Google, gevonden te 
worden. 14% accepteert onbekenden wanneer zij goed hun profiel hebben doorgekeken.  

Meer dan de helft van de respondenten voelt zich geheel of grotendeels verantwoordelijk 
om zich tegen de risico's te beschermen. Een iets kleiner deel voelt zich redelijk 
verantwoordelijk en slechts een aantal respondenten niet. De meeste respondenten 
voelen zichzelf verantwoordelijk in zoverre dat zij hier invloed op hebben (zie H.6.6).    

Er kunnen altijd dingen gebeuren waar gebruikers geen controle over hebben. Er is 
voldoende bewustzijn bij de gebruikers waardoor zij zich wel degelijk indekken tegen de 
risico’s. Gebruikers laten zich echter niet volledig informeren. 17% is niet bekend met het 
privacybeleid en 33% een beetje bekend. Met de algemene voorwaarden  is 33% niet 
bekend en 37% een beetje.  
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Respondenten hebben zelden ernstige risico’s meegemaakt. Zij hebben zich voldoende 
ingedekt of zijn niet het doelwit geweest. In principe reguleren gebruikers  hun veiligheid 
omdat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Risico's kunnen worden gevormd door 
allerlei onvoorziene incidenten en onbedoelde consequenties die niet voorspeld kunnen 
worden (Beck 2000:214). De ontwikkelingen in de toekomst kunnen moeilijk worden 
voorspeld.  

Hypothese 3b, het Facebooksysteem en de wetgeving beschermen in onvoldoende mate 
de privacy van gebruikers, kan worden verworpen. 

De wetgeving beschermt in voldoende mate de privacy van mensen. In de grondwet is 
vastgelegd dat een ieder recht heeft op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. 
Op verzoek van politie en justitie kan hier een uitzondering op gemaakt. Deze wet- en 
regelgeving zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op Facebook. Met de wijzigingen in 
de Telecommunicatiewet omtrent cookies krijgt de handhaver (in Nederland OPTA) een 
instrument om de bedrijven actief op het internet te controleren op naleving van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. Facebook zal hier ook aan moeten voldoen. Zonder 
toestemming van het plaatsen van cookies kan Facebook niet worden gebruikt. Vanwege 
deze wijzigingen in de wet voldoet Facebook (zoals vele andere bedrijven) formeel niet 
aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Door de Europese Commissie zijn er specifiek voor sociale netwerksites richtlijnen 
opgesteld in 2009. Hierin staan de richtlijnen wat betreft de verantwoordelijkheid over de 
verwerking van de persoonsgegevens, privacyinstellingen, bescherming van 
minderjarigen en bewaren van gegevens.  

De Nederlandse regelgeving verbiedt spam, phishing en malware. Artikel 11.7a regelt de 
wetgeving wat betreft cookies. De regels wat betreft spam, phishing en malware en 
cookies staan beide in de  Telecommunicatiewet. Stalken en pesten valt onder “belaging” 
en is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 285B) (zie H.5.1.3). 
Identiteitsdiefstal is geen zelfstandig strafbaar feit. Het gaat om valsheid in geschrifte of 
oplichting (Wetboek van Strafrecht, artikel 255). Reputatieschade valt onder 
“belediging”. Hierop kan Strafrecht artikel 261 worden toegepast (zie H.5.1.4). Er zijn 
verschillende sites waar incidenten gemeld kunnen worden en hulp gezocht kan worden 
ondersteund door de Europese Unie, politie en ministerie van justitie.  

Facebook heeft als prioriteit om zijn gebruikers te beschermen tegen de risico's, 
vastgelegd in de algemene voorwaarden. Facebook maakt het expliciet duidelijk dat zij 
de veiligheid van gebruikers niet kunnen garanderen. Facebook wijst de gebruikers erop 
dat zij op eigen risico van Facebook gebruik maken en hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten nemen (zie H.5.1.1).   

Facebook heeft de intentie hun gebruikers zo goed mogelijk te beschermen, maar 
tegelijkertijd wilt zij een open gemeenschap creëren waarin gebruikers zoveel mogelijk 
delen. Facebook penetreert diep in de privacy van gebruikers. Zij slaat alle activiteiten en 
informatie, foto's etc. op. Zij stelt dit ter beschikking aan adverteerders, nadat 
identificerende gegevens van de gebruiker zijn verwijderd. Facebook is een gratis service 
voor de gebruiker. Hun inkomsten genereert zij onder meer door advertenties te 
verkopen (zie H.3.2.2).  
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Aanbieders van applicaties zijn derde partijen die opereren op Facebook.  Zij, als derde 
partijen, zijn akkoord gegaan met de voorwaarden van Facebook. Zij mogen niet de 
verzamelde data van de gebruikers verkopen. Facebook heeft toestemming de 
verzamelde data van aanbieders van applicaties in te kijken en wanneer nodig te 
verwijderen.  

Facebook heeft informatie en foto's van gebruikers gereorganiseerd en toegankelijker  en 
meer openbaar gemaakt (Boyd 2010; Solove 2007). Gebruikers moesten leren hiermee 
om te gaan (Solove 2007). Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van 
respondenten zich bewust is van de openbaarheid van en de weinige controle over hun 
informatie. De gedeelde informatie en foto's wordt niet alleen door 'vrienden' gezien, 
maar ook door 'vrienden van vrienden' op de nieuwspagina.  

De standaardinstellingen van Facebook staan op openbaar. Hiertoe behoren de 
privacyinstellingen, bijvoorbeeld de zoekbaarheid binnen Facebook en publieke 
zoekmachines. Facebook geeft wel de mogelijkheden aan de gebruiker om deze 
instellingen te veranderen en daarmee de privacy van de gebruiker te beschermen.  

Facebook heeft richtlijnen opgesteld waar de gemeenschap zich aan behoort te houden. 
Ook heeft Facebook een veiligheidscentrum opgericht. Hier geeft Facebook tips aan 
tieners, ouders, leraren, justitie en politie. Wanneer gebruikers ongewenst gedrag 
tegenkomen, kunnen zij dit melden door op ‘rapporteren’ te klikken. Hierna gaat het 
veiligheidscentrum bepalen of deze informatie verwijderd moet worden. Ook kunnen zij 
'sociaal rapporteren' door dit te melden aan een vertrouwelijke Facebookvriend (zie 
H.5.2.4). Facebook heeft als beleid dat de gemeenschap zichzelf controleert en 
corrigeert.  

43% van de gebruikers weet niet of vindt dat Facebook niet voldoende maatregelen 
neemt om hun privacy te beschermen. Zij vinden de privacyinstellingen en het beleid 
onduidelijk. Deze worden door Facebook te vaak gewijzigd zonder melding. Zij willen dat 
de standaardinstellingen niet op openbaar staan. Zij vinden hun informatie en foto’s te 
openbaar. Zij vinden dat zij onvoldoende controle hebben over hun informatie en foto’s. 
Ook al hebben gebruikers hun privacyinstellingen op vrienden, alsnog kunnen vrienden 
van vrienden hun informatie en foto’s zien. Facebook gebruikt hun informatie en speelt 
deze door aan derden.  

Burgerrechtenbewegingen beschermen ook de gebruikers. Zij strijden voor vrijheid en 
privacy op het internet en tegen de  risico's (zie H.5.3).  

7.2 Probleemstelling: Hoe gaan gebruikers om met risico's op de sociale 
netwerksite Facebook? 
67% van de respondenten heeft een of meerdere risico's ervaren. Er zijn systeemrisico's 
en door gebruikers gecreëerde risico's. 61% van de respondenten was zich bewust van 
alle risico's. Wanneer respondenten de risico's zelf hebben ervaren, achten zij de kans 
groter dat deze hen weer overkomt dan wanneer zij de risico’s niet hebben meegemaakt. 
Een uitzondering hierop is misbruik van gegevens door datamining. Slechts een klein deel 
heeft hier ervaring mee, maar de respondenten achten wel de kans hoog dat dit hen kan 
overkomen. Een meerderheid van de respondenten voelt zich verantwoordelijk om zich 
tegen de risico's te beschermen en neemt hiertegen ook maatregelen.  
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Er zijn geen verschillen gevonden tussen de leeftijdsgroepen en statussen (student, 
werknemer, werkgever etc.).  

De belangrijkste maatregelen die de respondenten hebben genomen zijn de 
privacyinstellingen instellen op 'vrienden', geen intieme informatie en foto's van zichzelf 
en vrienden op Facebook zetten en zo weinig mogelijk informatie op hun profiel zetten. 
Facebook heeft een structuur om gebruikers te beschermen tegen de risico's. De 
respondenten maken echter in mindere mate gebruik van de maatregelen die Facebook 
aanbiedt. Een uitzondering hierop is dus de privacyinstellingen op 'vrienden' zetten.  

Respondenten dekken de risico's af met het interpersoonlijk, systeem- en 
basisvertrouwen. Het voortbestaan en de groei van Facebook is afhankelijk van het 
vertrouwen dat de gebruikers hebben. Respondenten dekken de risico's af met het 
vertrouwen dat zij hebben in Facebookvrienden, Facebook zelf, vrienden van vrienden en 
over het algemeen in mensen (basisvertrouwen). Het gebruik is een routine, een deel 
van het dagelijks leven, waardoor respondenten niet meer letterlijk hun vertrouwen in 
het systeem uitspreken. Zij hebben het minste vertrouwen in vreemden en derde 
partijen/bedrijven.  

De respondenten stellen zich reactief en terughoudend op. Zij hebben hun profiel 
bescheiden ingevuld. 

De wetgeving beschermt de privacy van gebruikers. Respondenten hechten veel waarde 
aan hun privacy, maar 43% twijfelt of vindt dat Facebook hun privacy niet voldoende 
beschermt. Zij voelen zich echter verantwoordelijk om zich te beschermen in zoverre zij 
hierop invloed hebben.  

Het is de topprioriteit van Facebook om hun gebruikers te beschermen tegen de risico's 
en hen bewust te maken van de mogelijkheden. Het systeem beschermt de persoonlijke 
levenssfeer tot een bepaalde hoogte, omdat zij zelf diep penetreren in de privacy van 
gebruikers. Voor slachtoffers en betrokkenen bij incidenten zijn er gespecialiseerde 
informatie en meldpunten online ondersteund door Europese Unie, ministerie van justitie 
en politie.   

Gebruikers hebben een eigen verantwoordelijk zich tegen de risico’s te beschermen. De 
respondenten voelden ook deze verantwoordelijkheid. Ernstige risico’s hebben de meeste 
gebruikers niet meegemaakt. Het privacyvraagstuk op internet is in ontwikkeling.  

7.3 Vergelijking met eerdere onderzoeksbevindingen 
De onderzoeksresultaten komen met eerdere onderzoeksbevindingen in een aantal 
gevallen wel overeen en een aantal niet. 

Eerder onderzoek geeft aan dat gebruikers vrijwillig (te) veel persoonlijke informatie 
vrijgeven, zoals foto’s en intieme informatie over henzelf (Gross e.a. 2005; Jones e.a. 
2005; Krishnamurthy e.a. 2008; Debatin e.a. 2009; Turkle 2011). Mijn onderzoek komt 
gedeeltelijk tot dezelfde conclusie. Respondenten geven bepaalde 
persoonsidentificerende foto's en informatie (vrijwillig) vrij. 72% geeft echter aan geen 
intieme informatie te delen over henzelf of anderen. 8% heeft conflicten meegemaakt, 
maar over het algemeen letten de respondenten op met wat zij delen.  
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Veel gebruikers hebben geen goed beeld wie toegang tot hun informatie heeft of hoe 
deze gebruikt zou kunnen worden (Krishnamurthy e.a. 2008). Dit komt overeen met mijn 
onderzoek. Het gebruik van Facebook gaat gepaard met een bepaalde onwetendheid 
over wat met de informatie wordt gedaan (zie tabel 27, H.6.6). Een deel van de 
respondenten geven aan niet precies te weten wie hun informatie en foto's zien.  

Gross e.a. (2005) concludeerden dat over de jaren heen simpel een digitaal dossier kan 
worden opgebouwd. De toekomst zal leren wat voor consequenties verbonden zijn aan 
alle jarenlange opgeslagen informatie. 

Uit eerder onderzoek blijkt dat tieners denken dat zij vrij informatie kunnen delen, maar 
worden hiervan weerhouden door de normen en praktijken van de peergroep. Tieners 
zijn erg bewust van hun sociale status en handelen hiernaar (Livingstone 2008). Te 
weinig tieners hebben aan mijn onderzoek meegedaan om representatief te zijn. 

Rossler (2009) en Turkle (2011) concludeerden dat gebruikers over het algemeen privacy 
op sociale netwerksites belangrijk vinden. Zij gedragen zich hier echter veel al niet naar 
(Turkle 2011). De respondenten uit mijn onderzoek vinden hun privacy ook belangrijk. In 
tegenstelling tot Turkle's onderzoek (2011) gedragen gebruikers zich hier wel naar en 
nemen zij de benodigde maatregelen (zie tabel 21 H.6.6).  

Eerder onderzoek toont aan dat tussen de 55% en 90% van de gebruikers vreemden 
toestaan informatie op hun profiel te bekijken. Er is een negatieve correlatie tussen 
gebruik van privacyinstellingen en grootte van het netwerk (Krishnamurthy e.a. 2008). 
Facebook laat toe dat vrienden van vrienden informatie en foto's kunnen zien. In mijn 
onderzoek is geen verband gevonden tussen hoe privacyinstellingen worden ingesteld en 
grootte van het netwerk.  

Gross e.a. (2005) onderzochten dat een kleine groep gebruikers zijn privacyinstellingen 
van openbaar naar privé (vrienden) zet. Dit onderzoek is echter uit 2005 toen Facebook 
net geïntroduceerd was. Gebruikers hebben over de jaren heen geleerd hoe deze 
privacyinstellingen werken. In mijn onderzoek heeft 83% van de respondenten zijn 
privacyinstellingen op 'vrienden'. Debatin e.a. (2009) concludeerden dat wanneer de 
eigen privacy van gebruikers wordt geschonden 80% de instellingen verandert, maar 
wanneer het bij anderen gebeurt, 42% de instellingen verandert. Mijn onderzoek levert 
hier geen resultaten over. 

Turkle (2011) concludeerde dat gebruikers zelf risico’s creëren door de verleidelijkheid 
van de digitale technologie. Gebruikers kunnen snel afgeleid raken door te ‘multitasken’ 
om even op Facebook te kijken of er iets nieuws is. Er ontstaat een verlangen om continu 
te kijken of er iets nieuws staat op Facebook. In mijn onderzoek wordt dit bevestigd. De 
productiviteit daalt bij 43% van de respondenten door het gebruik van Facebook. Het 
risico van een lagere productiviteit is het meest voorgekomen van alle risico's onder de 
respondenten. 36% heeft continu behoefte om op Facebook te kijken. 15% vindt zichzelf 
verslaafd aan Facebook.  

Turkle (2011) concludeerde ook dat gebruikers liever alleen zijn met hun eigen netwerk 
en minder aandacht hebben voor elkaar wanneer zij fysiek bij elkaar zijn. Het leidt tot 
eenzaamheid. Slechts 1% van de respondenten uit mijn onderzoek heeft dit ervaren.  
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Uit veel studies blijkt dat Facebook en derde partijen risico’s veroorzaken voor de 
gebruikers. Jones e.a. (2005) concludeerden dat Facebook niet genoeg doet om de 
privacy van gebruikers te beschermen. Jones e.a. (2005) concludeerden ook dat derde 
partijen actief informatie zoeken over gebruikers. 51% van de respondenten is ongerust 
over datamining (zie tabel 19, H.6.5). Datamining resulteert in een persoonlijke filterbel. 
Deze persoonlijke filterbubbel wordt gecreëerd door het systeem, ook wel de sociale 
netwerksite en derde partijen (Pariser 2011). Mijn onderzoek toont dat 15% van de 
respondenten het hier mee eens is en niet in aanraking komt met nieuwe ideeën (zie 
tabel 28, H.6.6).    

Aanbieders van applicaties (i.c. derde partijen) op Facebook hebben toegang tot de data 
van gebruikers van applicaties. Er bestaat een asymmetrische relatie, omdat de 
aanbieders van applicaties meer weten van de gebruikers dan zij over hen (Felt e.a. 
2008). Facebook verplicht echter aanbieders van applicaties transparant te zijn, hun 
identiteit vrij te geven en te laten zien welke data zij gebruiken en wanneer zij deze voor 
het laatst hebben gebruikt.  

Bij phishing wordt geprobeerd om gevoelige informatie van een slachtoffer te verkrijgen 
door zich voor te doen als een vertrouwelijke derde partij. In vertrouwelijke sociale 
contexten hebben personen een vier keer grotere kans om slachtoffer te worden (Jagatic 
e.a. 2005:1). Uit mijn onderzoek blijkt dat 38% van de respondenten spam, phishing of 
malware hebben meegemaakt (zie tabel 16, H.6.5). 

OCLC (2007) heeft gemeten dat 47% van de gebruikers vond dat sociale netwerksites 
hun persoonlijke gegevens veilig bewaren. Mijn onderzoek ondervond dat de 
respondenten een gemiddelde waarde van 42 (op een schaal van 0 tot 100) gaven voor 
de mate van vertrouwen dat Facebook hun gegevens goed bewaard. 34% heeft 
vertrouwen in sociale netwerksites (OCLC 2007). Guha e.a. (2008:1) onderzochten dat 
op sociale netwerksites 60% zijn vrienden vertrouwt en 18% het systeem Facebook. Uit 
mijn onderzoek komt naar voren dat respondenten vertrouwen hebben in 
Facebookvrienden en in mindere mate ook in Facebook. 12% van de respondenten heeft 
geen vertrouwen in Facebook, 33% een beetje, 46% redelijk en 9% veel. In 
Facebookvrienden heeft 34% van de respondenten redelijk vertrouwen, 56% veel en 4% 
heel veel.  

Verschillende nationale en internationale bewegingen vechten voor de digitale vrijheid en 
rechten (zie H.5.3). De Europese Unie, justitie en politie in Nederland ondersteunen veel 
sites met informatie over en meldpunten voor ongewenst gedrag op het internet, 
bijvoorbeeld meldknop.nl, pestweb.nl en vraaghetdepolitie.nl. 

7.4 Beperkingen 
De steekproef bestaat uit gebruikers van Facebook bestaande uit mijn Facebookvrienden, 
vrienden van vrienden en de masterscriptie sociologie studenten aan de UvA. Dit had 
gevolgen voor de man/vrouw verdeling van de steekproef. Deze bestaat uit 33% mannen 
en 67% vrouwen en is niet representatief voor de verdeling van mannen en vrouwen lid 
van Facebook. 

Er kunnen mogelijk verschillen zijn hoe mensen omgaan met risico’s afhankelijk van 
opleiding, leeftijd, status etc. Uit mijn onderzoek is dit niet gebleken. De leeftijdsgroep 
13 t/m 17 jaar, veel al middelbare scholieren, heb ik niet bereikt.  
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Facebook is zeer dynamisch en aan verandering onderhevig. Hierdoor wordt ook het 
gedrag en de houdingen van de respondenten beïnvloed. De antwoorden van de 
respondenten kunnen tijdgebonden zijn. Het gedrag is gebaseerd op de interpretatie van 
de gebruikers zelf en gemeten in globale lijnen. De activiteiten en profielen van de 
respondenten zijn niet objectief gemeten. De wetgeving is ook aan verandering 
onderhevig wat gevolgen heeft voor Facebook en zijn gebruikers.  
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Bijlage 1 
 

Vragenlijst 

1) Wat is uw geslacht? 

 Man 
 Vrouw 

 

2) Wat is uw leeftijd? 

 Jonger dan 12 
 Tussen 13 en 17 jaar 
 Tussen 18 en 25 jaar 
 Tussen 26 en 35 jaar 
 Tussen 36 en 55 jaar 
 Ouder dan 56 jaar 

 

3) Wat beschrijft uw status momenteel het beste 

 Basisscholier 
 Middelbare scholier 
 Student 
 Werknemer 
 Werkgever 
 Zelfstandige 
 Op zoek naar baan 
 Anders 

 

4) Hoe lang bent u al lid van Facebook 

 Sinds 1 maand 
 tussen 1 maand en 1 jaar 
 Tussen 1 jaar en 3 jaar 
 Tussen 3 jaar en 5 jaar 
 Langer dan 5 jaar 

 

5) Gebruikt u de mobiele applicatie? 

 Ja 
 Nee 
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6) Hoeveel vrienden heeft u op Facebook? 

 

7) Wie voegt u toe of bevestigd u als vriend op Facebook? 

 Vrienden Kennissen Familie Een keer 
ontmoet 

Collega's Studiegenoten Vreemden 

Ik voeg 
toe als 
vriend 

              

Ik 
bevestig 
als vriend 

              

 

8) Ik heb de volgende informatie op Facebook? 

 Geboortedatum 
 Woonplaats 
 Werkgever 
 Universiteit 
 Mobiele nr/BB pin 
 Relatiestatus 
 Foto's 
 Filmpjes 
 Contact informatie als email, twitter, Hyves, IAM etc 

 

9) Wat voor naam gebruikt u? 

 Voor en achternaam 
 Voornaam(en) 
 Pseudoniem (schuilnaam) 

 

10) Hoe vaak logt u in op Facebook 

 dagelijks 
 paar keer per week 
 wekelijks 
 maandelijks 
 minder dan maandelijks 
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11) Waar gebruikt u Facebook voornamelijk voor? 

 Om contact te houden met vrienden 
 Om contact te zoeken met nieuwe vrienden 
 Voor de gezelligheid 
 Op de hoogte te blijven van nieuwtjes 
 Om mezelf te presenteren 
 om aan een baan te komen 
 om aan een partner te komen 
 om te communiceren 
 volgen van mensen/bedrijven 
 anders ____________________ 

 

12) Applicaties 

 Vaak Af en toe Zelden tot nooit 

Downloadt u 
applicaties       

 

 

13) Wist u dat u als u applicaties downloadt, deze ook de informatie van uw vrienden kan 
inkijken 

 Ja 
 Nee 

 

14) Waaraan besteed je de meeste tijd op Facebook 

 heel veel veel af en toe zelden tot nooit 

Het bijwerken van 
mijn eigen profiel         

Schrijven van eigen 
bijdragen (bijv. 
status updates) 

        

Foto's toevoegen         

reageren op 
bijdragen van 

anderen 
        

Zoeken naar nieuwe 
contacten 

        

Het lezen van 
profielen van 

anderen 
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15) Mijn Facebook profiel is... 

 Zeer minimalistisch 
 Bescheiden 
 Uitgebreid 
 Zeer gedetailleerd 

 

16) Ik presenteer mezelf op Facebook 

 Bescheiden 
 Realistisch --> Ik presenteer me zo echt / authentiek / eerlijk mogelijk. 
 Idealistisch -->  Niet anders dan ik ben, maar wel veel nadruk op de positieve 

kanten. 
 Heel anders 

 

17) Als u uzelf presenteert op Facebook dan, 

______ denkt u niet na wie uw Facebook allemaal zou kunnen lezen 
______ houdt u rekening met de foto's en informatie die u deelt 
______ dat alle informatie en foto's eigendom van Facebook is 
______ houdt u rekening met mogelijke risico's die u loopt 
______ Houdt u rekening met wie het allemaal zou kunnen lezen 
______ Weet u heel goed voor welk publiek u dit schrijft 

 

18) Hoe bekend bent u met ? 

 Niet Een beetje Redelijk Goed Zeer goed 

Algemene 
gebruiksvoorwaarden           

Privacy beleid           

 

19) Hoe heeft u uw privacyinstellingen ingesteld? 

 Openbaar 
 Vrienden van vrienden 
 Vrienden 
 Weet ik niet 

 

20) Privacy op Facebook 

 Helemaal niet 
belangrijk 

Niet belangrijk Een beetje 
belangrijk 

Belangrijk Zeer belangrijk 

Hoe belangrijk 
vindt u uw 
privacy op 
Facebook 
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21) Vindt u dat Facebook voldoende maatregelen neemt om uw privacy te beschermen? 

 Ja 
 Nee, waarom niet? ____________________ 

 

22) Hoeveel vertrouwen heeft u? 

 Geen Een beetje Redelijk Veel Heel veel 

in uw Facebook 
vrienden 

          

in vrienden van 
vrienden 

          

in vreemden           

in Facebook           

in derde 
partijen/ 
bedrijven 

          

over het 
algemeen in 

mensen 
          

 

 

23) Vertrouwt u dat Facebook uw gegevens goed beschermd 

______   

 

24) Heeft u deze risico's zelf meegemaakt? 

 Spam/ phishing / Malware ____________________ 
 uw identiteit wordt gestolen ____________________ 
 u wordt gestalkt ____________________ 
 u wordt gepest ____________________ 
 Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw gegevens (data-mining) 

____________________ 
 Reputatieschade oploop ____________________ 
 in stress en eenzaamheid raken (online missen mensen intimiteit en integriteit) 

____________________ 
 Productiviteit omlaag gaat ____________________ 
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25) Hoe groot ziet u de kans op de volgende risico's bij UZELF? 

______ Spam/ phishing / Malware ontvangen 
______ uw identiteit wordt gestolen 
______ u wordt gestalkt 
______ u wordt gepest 
______ Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw gegevens (data-mining) 
______ Reputatieschade oploop 
______ in stress en eenzaamheid raken (online missen mensen intimiteit en integriteit) 
______ Productiviteit omlaag gaat 

 

26) Over welke risico's maakt u zich het meeste zorgen? 

 Spam/ phishing / malware ontvangen 
 Identiteitsdiefstal 
 Stalkers 
 Pestkoppen 
 Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw gegevens (data-mining) 
 Reputatieschade oploop 
 In stress en eenzaamheid raken 
 Productiviteit omlaag gaat 
 Ik zie geen risico's 
 Anders, namelijk ____________________ 

 

27) Kunt u in volgorde plaatsen waar u het meeste risico voor loopt? 

______ Spam/ phishing / Malware 
______ Identiteitsdiefstal 
______ Stalker 
______ Pesten 
______ Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw gegevens (data-mining) 
______ Reputatieschade 
______ Stress en eenzaamheid 
______ Productiviteit omlaag 

 

28) Was u zich bewust van al deze risico's? 

 Ja 
 Nee 
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29) Van welke risico's was u zich niet bewust 

 Spam/ phishing / Malware 
 Identiteitsdiefstal 
 Stalken 
 Pesten 
 Derde partijen of bedrijven misbruik maken van uw gegevens (data-mining) 
 Reputatieschade 
 Stress en eenzaamheid 
 Productiviteit omlaag 

 

30) Hebben u of vrienden vervelende incidenten meegemaakt? 

 

31) In hoeverre vindt u zichzelf verantwoordelijk voor het beschermen tegen de risico's? 

 

32) Wat voor maatregelen neemt u om om u tegen de risico's te beschermen? 

 Ik zet in mijn profiel zo weinig mogelijk informatie 
 Mijn privacyinstellingen staan op vrienden 
 Ik accepteer alleen vrienden die ik echt vertrouw 
 Ik differentieer de informatie die ik op Facebook zet naar echte vrienden, kennissen, 

familieleden, collega's etc. 
 Ik beperk de mogelijkheden van vreemden om contact met mij op te nemen 

("Contact maken op Facebook" van Privacy-instellingen) (ik kan niet in een 
zoekmachine als google worden gevonden 

 Ik accepteer alleen onbekenden nadat ik hun profiel goed heb bekeken. 
 Intieme informatie en foto's over mezelf of 

vrienden/bekenden/buurtgenoten/collega's etc. zet ik per sé niet op Facebook. Ik 
koester de privacy van 'hen die mij na zijn' en verwacht dat zij dat ook doen. 

 mijn Facebook staat op veilig browsen, HTTPS 

 

33) Neemt u nog andere maatregelen om risico's te minimaliseren? 

 

34) Zijn er weleens onwenselijke foto's van u gedeeld op Facebook? 

 Nee 
 Ja 
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35) Wat heeft u hiermee gedaan? 

 niks, blijven staan 
 tag vanaf gehaald 
 laten verwijderen 

 

36) Heeft u weleens conflicten gehad door informatie of foto's die op Facebook waren 
gezet en door mensen werden gelezen die dit niet behoorden te lezen? met uw vrienden, 
vriendje/vriendinnetje, werkgever/werknemer, ouder/kind, coach/speler 

 Nee 
 Ja ____________________ 

 

37) Houdt u vanwege uw status/ positie rekening met wat u deelt op Facebook? 
Bijvoorbeeld u bent leraar, werkgever, ouder of aan het solliciteren 

 Ja, omdat ____________________ 
 Nee 
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38) Bent u het eens met de volgende stellingen 

 geheel oneens oneens neutraal eens geheel mee 
eens 

In de toekomst 
zou ik 

benadeeld 
kunnen worden 

door de 
informatie en 
foto's die op 

mijn Facebook 
staan 

(bijvoorbeeld 
tijdens 

solliciteren) 

          

Ik heb continu 
behoefte om op 

Facebook te 
kijken 

          

Ik ben 
productiever 

zonder 
Facebook (voor 

bijv. werk of 
studie 

          

Lagere 
productiviteit 

door Facebook 
is een risico 

          

Ik ben verslaafd 
aan Facebook           

Facebook mag 
mijn informatie 
gebruiken voor 

hun eigen 
doeleinden 

          

Derde partijen 
en bedrijven 
mogen mijn 
informatie 
gebruiken 

          

Ik vind het 
belangrijk te 
weten wat 

Facebook met 
mijn informatie 

doet 

          

Ik weet wat 
Facebook met 
mijn informatie 

doet 

          

Ik leef in een 
persoonlijke 

filter op 
Facebook, kom 

niet in 
aanraking met 
hele nieuwe 

ideeen 
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39) Zou u zonder Facebook kunnen? 

 Ja ____________________ 
 Nee, omdat ____________________ 

 

40) Heeft u nog vragen/ opmerkingen 
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Samenvatting 
Deze scriptie gaat over de risico's op sociale netwerksites. Het gebruik van sociale 
netwerksites gaat gepaard met risico's. Door mijn eigen ervaringen op Facebook was ik 
erg benieuwd naar wat de risico's zijn, of gebruikers hiermee bekend zijn en hoe zij 
hiermee omgaan. Het doel van mijn scriptie is de risico's in kaart te brengen en te 
onderzoeken of gebruikers bewust zijn van de risico's en maatregelen nemen om zich 
hiertegen te beschermen. Gekozen is om Facebookgebruikers te onderzoeken omdat 
Facebook de grootste sociale netwerksite ter wereld is. Facebook is opgericht in 2004, 
maar heeft na 8 jaar al meer dan 841 miljoen gebruikers wereldwijd. Bij veel gebruikers 
speelt Facebook een belangrijke rol in het dagelijks leven. 
 
De probleemstelling luidt: Hoe gaan gebruikers om met de risico's op de sociale 
netwerksite Facebook? Hierbij wordt onderzocht wat de risico’s zijn, wie deze creëren, 
hoeveel vertrouwen gebruikers hebben, het gedrag en houdingen t.o.v. Facebook en in 
hoeverre het systeem, gebruikers, de gemeenschap en de wetgeving zich indekken tegen 
de risico's. 
 
Als methode zijn gekozen de enquête en literatuuronderzoek. Door middel van een 
enquête kan een groot publiek makkelijk bereikt worden. De risico's, het beleid van 
Facebook en de wetgeving zijn onderzocht door middel van literatuuronderzoek.  
 
Het theoretisch kader bestaat uit de algemene risicotheorie van Beck, de 
vertrouwenstheorie van Giddens en theorieën specifiek gericht op risico's op sociale 
netwerksites van Pariser (2011) en Turkle (2011). Risico's op sociale netwerksites 
worden afgedekt door het vertrouwen dat gebruikers hebben. Gebruikers hebben 
interpersoonlijk, systeem- en basisvertrouwen. Zonder vertrouwen zouden gebruikers 
niet terugkeren op de site.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen systeem- en door gebruikers gecreëerde risico's. 
Systeemrisico's worden gecreëerd door het Facebooksysteem en derde partijen. 
Facebook en derde partijen penetreren diep in de privacy van gebruikers. Systeemrisico's 
zijn spam, phishing en malware en misbruik van gegevens door datamining. Gebruikers 
creëren ook risico's. Dit zijn eenzaamheid, stress, lagere productiviteit, reputatieschade, 
identiteitsdiefstal, pesten en stalken. 
 
Veel van de respondenten uit mijn onderzoek hebben een of meerdere risico's ervaren. 
Zelden hebben zij ernstige risico's ervaren. Zij hebben het meest een lagere 
productiviteit en spam, phishing en malware ervaren. De meerderheid van de 
respondenten was zich bewust van de risico's. Zij achten de kans groter getroffen te 
worden door de risico's wanneer zij deze zelf hebben meegemaakt. Het grootste gedeelte 
van de respondenten voelt zich grotendeels of geheel verantwoordelijk om zich tegen de 
risico's te beschermen. Zij nemen bepaalde maatregelen zich te beschermen tegen de 
risico's. Zij dekken de risico's af met het vertrouwen dat zij hebben in Facebookvrienden, 
Facebook, vrienden van vrienden en in het algemeen in mensen (basisvertrouwen). 
Respondenten hebben een zeer laag vertrouwen in vreemden en derde partijen. Het is de 
prioriteit van Facebook om de gebruikers te beschermen tegen de risico's, maar zij zegt 
expliciet in hun beleid dat gebruikers op hun eigen risico gebruik maken van het 
systeem. De wetgeving beschermt de privacy van gebruikers in voldoende mate. 
Facebook voldoet niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens vanwege de laatste 
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wijzigingen in de Telecommunicatiewet omtrent cookies. 
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