Het aanmaken van een Facebookprofiel
- een stappenplan Vicky Franssen
Oktober 2015
Stap 1: Surf naar www.facebook.com
Stap 2: Vul je gegevens in bij Registreren (“Sign up”). Facebook vraagt in eerste instantie je naam, je
mailadres, je geboortedatum en je geslacht. Je kan daarna de taal instellen1.
Engelstalige versie

Nederlandstalige versie

Stap 3: Facebook vraagt je of je vrienden wilt zoeken via je opgegeven e-mailadres. Misschien wil je
niet al je e-mailcontactpersonen als Facebookvriend, dan sla je best deze stap over.
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Stap 4: Je krijgt vervolgens nog enkele kaders om bepaalde profielgegevens in te vullen, maar die je
evengoed kan overslaan. Via deze profielgegevens kan je makkelijker gevonden worden door
bekenden, bv. door dorps- of stadsgenoten, door schoolvrienden, door collega’s, door mensen met
een gelijkaardige hobby of interesse2.

Klik telkens op ‘opslaan en doorgaan’ als je de gegevens invult. Je kan beslissen of je de gegevens
publiek zet (wereldbolletje), dan wel enkel zichtbaar voor vrienden of voor vriend-vrienden (de
vrienden van jouw vrienden). Wil je ze niet invullen? Klik dan op ‘overslaan’. Je kan op een later tijdstip
altijd extra informatie over jezelf vrijgeven (of aanpassen). Dit doe je dan via het tabblad “Over”
(“About”).
Stap 5: Kies een profielfoto (kleine foto links onderaan) en een hoofdingsafbeelding (“cover photo”).
Jouw profiel heeft volgende kenmerken: Je kan ter hoogte van je hoofdingsafbeelding (“cover photo”)
je activiteitenlogboek raadplegen en je informatie bijwerken. Je hebt doorgaans 4 tabbladen (Tijdlijn,
Over, Vrienden, Foto’s) en een tabblad “Meer” (“More”), waar je je favoriete films, boeken, groepen,
pagina’s die je leuk vindt, evenementen of andere interesses in kan terugvinden en in kan ordenen.
Klaar. Je kan beginnen berichten, foto’s of linken posten op jouw tijdlijn, je ziet berichten van vrienden
of van leden uit een gemeenschappelijke groep, of van pagina’s waar jij fan van bent op jouw tijdslijn
verschijnen, je kan vrienden zoeken en toevoegen, je kan fotoalbums maken, je kan privéberichten
sturen en ontvangen (chatten), je krijgt suggesties van groepen waar je je lid van kan maken, ….

Meer kader en duiding bij dit stappenplan vind je op ‘technisch werken’
Deze tekst maakt deel uit van ‘Sociaal werk netwerkt online’
– een gps en tools om professioneel te communiceren op sociale netwerksites.
Dit materiaal kwam tot stand via 4 lerende netwerken met 50 beroepskrachten uit sociaal werkorganisaties.
Dit project werd opgezet door Cera en de Arteveldehogeschool.
Voor alle materiaal: www.sociaal-werk-netwerkt-online.be
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