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Inleiding
Facebook is een social networking dienst waarmee u verbinding maakt met vrienden, collega's en
anderen die dezelfde interesses of die gemeenschappelijke achtergrond hebben. Velen gebruiken het
als een manier om in contact te blijven na het beëindigen van school, of als een manier om hun leven
openbaar te maken. Wereldwijd zijn er ruim 500 miljoen personen ingeschreven bij Facebook. In
Nederland is nog de grote vraag, “Facebook, wat heb ik eraan?”. Facebook zal je niet meteen kansen
of klanten opleveren
Facebook wordt veel in Engels sprekende landen gebruikt. Vanwege het internationale karakter stappen veel
mensen over van de Nederlandse Hyves naar het internationaal georiënteerde Facebook.
Facebook maakt het mogelijk om links, video, foto‟s en inhoud te delen. Daarnaast kent Facebook de chat
functie, je ziet wie van je Facebook vrienden online is. Facebook is gemakkelijk te integreren in je website. Dat
maakt Facebook een krachtige social media site en zal zich naast Linkedin en Hyves een grote positie gaan
veroveren.

Aanmelden
Registeren
Aanmelden voor Facebook doe je op www.facebook.com. Je meld je aan met je echte naam. Dit is verstandiger
omdat je in contact wilt blijven met je vrienden of zakenrelaties en dat werkt niet als je je aanmeld met een
verzonnen naam.


Ga naar www.facebook.com



Vul je persoonlijke gegevens in



Klik op Registeren
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Er wordt een scherm geopend waarin je twee woorden moet overtypen teneinde te bewijzen dat je geen spam
robot bent.

Je ontvangt een mail op het opgegeven e-mailadres. Klik de bevestigingslink in die mail aan om je account te
activeren.

Vrienden zoeken
Je kan vrienden zoeken door de contactpersonen in je adresboek toe te voegen aan facebook.

Profielgegevens
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Indien gewenst vul je de gevraagde gegevens in.
Klik op “Opslaan & verdergaan”
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Profielfoto


Klik op Upload een foto



Zoek een foto op je computer.



Klik op Opslaan & verdergaan

Je Facebook account completeren
Er verschijnt een scherm met 4 speerpunten die je nu kunt uitvoeren.
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1. Contactpersonen in je adresboek zoeken
2. Profielgegevens bewerken
Zodra je jezelf hebt aangemeld, kan je je profiel aanvullen met meer dingen zoals hobby‟s, muziek voorkeur e.d..
Ook kan je natuurlijk een foto toevoegen. Overigens is je profiel alleen zichtbaar voor je vrienden en niet voor alle
bezoekers van Facebook.
Ook hier geldt: je beslist zelf wat je wel en niet invult. Vergeet niet per tabblad de informatie op te slaan. Om je tijd
te besparen, het is mogelijk om je hele Linkedin profiel als extra tabblad in Facebook te „hangen‟. Zoek
via Toepassingen naar Linkedin.

3. Mensen zoeken die je kent
Contact maken met je vrienden of zakenrelaties is eenvoudig door het gebruik van zogenaamde Newsfeeds.
Iedereen die gebruik maakt van Facebook maakt gebruik van een Newsfeed. Elke actie die jij uitvoert, krijgen je
vrienden in hun Newsfeed te zien. Daarentegen zie jij ook in je eigen Newsfeed wat je vrienden doen.

4. Privacy
Je kunt per onderdeel beslissen wie wat mag zien. Ook kun je personen blokkeren, als je dat wilt. Als je zelf niets
instelt staat standaard alles op openbaar. Wees je daarvan bewust!
TIP: je kunt ook rechtsbovenaan op Account en dan Privacyinstellingen klikken om de privacyinstellingen aan te
passen.

Titel:
Auteur:
Jaar:
Versie:

Facebook
Miriam Harreman / www.MiHaCo.nl
2010
1.0

Creative Commons
-5-

Foto album
Foto album maken
Een leuke feature van Facebook is het verzamelen en uploaden van foto‟s in je eigen foto album. Er passen 60
foto‟s in een album maar je kan ongelimiteerd albums maken.


Klik op Profiel



Ga naar tabblad Foto‟s.



Klik op



Selecteer de foto‟s die in het album moeten komen op uw computer. [Select photo‟s]

TIP: Stel in wie je foto‟s mag zien!


Geef het album een naam



Klik op
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Foto album of foto uit album verwijderen

Notes
Ook kan je „notes‟ in je Facebook schrijven, dit is eigelijk een soort Blog.


Ga naar je profiel



Klik op het tabblad “Notes”



Klik op

Het venster “Write a note” wordt geopend.


Hierin zet je een onderwerp, je tekst, een foto. Geef sleutelwoorden (tags) aan en stel de permissie in.



Klik op “Publish” om de notitie te publiceren.
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Bedrijfspagina [voorheen fanpage]
Je kunt fan worden van allerlei „pages‟. Dit zijn pagina‟s rondom een bepaald onderwerp of product.
Je kunt ook zelf een bedrijfspagina aanmaken van je eigen product of dienst. Voor ondernemers liggen hier de
echte kansen. Facebook maakt het mogelijk om rondom een thema of product of dienst een eigen community op
te bouwen.
Tips voor een Facebook bedrijfspagina:
Maak een in het oog springende Facebook bedrijfsprofiel afbeelding
De maximale afmeting is 200 pixels breedte en 600 pixels hoogte. Veel bedrijven maken hier geen gebruik van.
Doe dit wel, het is een uitstekend visitekaartje. Besteed zorg aan je vormgeving en boodschap.
Maak een welkomstpagina
Standaard komen je bezoekers op je prikbord terecht. Voor mensen die je bedrijfspagina voor het eerst
bezoeken, is hier veelal niet duidelijk wat je precies doet. Gelukkig kan je betrekkelijk eenvoudig zelf een
welkomstpagina maken met Static FBML app. Deze applicatie voegt een kader toe aan je Pagina waarin je HTML
of FBML (Facebook Markup Language) voor uitgebreide Pagina-aanpassing kunt opgeven. Het resultaat is een
soort mini website.
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Maak gebruik van ‘evenementen’
Dit werkt op dezelfde manier als LinkedIn. Hiermee kan je prima evenementen die je gaat organiseren of
bijwonen onder de aandacht brengen. Op het moment dat iemand aangeeft interesse te hebben in jouw
evenement, dan zien al zijn vrienden dat. Hierdoor krijgt jouw evenement en jouw bedrijfspagina extra exposure.
Als je je pagina op orde hebt begint het pas
Zorg dat je regelmatig nieuwe content op je bedrijfspagina plaatst en dat je pagina bij zo veel mogelijk mensen
van je doelgroep onder de aandacht komt.

Meer Privacy tips
Deel je contacten op in groepen


Klik rechts bovenaan op Account



Klik op Edit friends

Een scherm wordt geopend.


Klik op “+Create a list”.

Een venster met alle contactpersonen wordt geopend.


Geef de nieuwe groep een naam



Selecteer de leden



Klik op “Create list”.
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De lijst met groepen staat links in het venster.

Tweak toegang tot je profiel


Klik op Account



Klik op Privacy settings
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Klik op “Customize settings”.
Door in de dropdown box op “Customize” te klikken, kan je tot in detail
aangeven wie wat van jouw profiel mag zien.

Startpagina opties
Je kan zelf bepalen hoeveel en welke informatie beschikbaar moet zijn op jouw startpagina.
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Kies “Opties voor nieuwsoverzicht”,



Klik onderaan de startpagina, om de opties aan te passen



Pas de sliders desgewenst aan.
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