4.1.

Stel jezelf voor aan de wereld
Identiteit

Het feit dat je unieke onderscheidende kenmerken hebt die
geen ander persoon of ding heeft. De individuele kenmerken
waaraan een persoon of ding wordt herkend.18

Iedereen heeft zijn eigen identiteit, die bepaald wordt door een lange lijst van kenmerken.
Noem zoveel mogelijke aspecten die jouw identiteit vormen in het echte leven.

Naam:
Onderscheidende
kenmerken:
Mijn streven:

Interesses:
Overige:

Net zoals in de offline wereld ontwikkel je een online identiteit
wanneer je actief bent op het web.

1

de foto’s die je van jezelf post

2

Wanneer je online
bent, wordt je identiteit
gevormd door een aantal
verschillende aspecten.
Kun je er daar een paar
van noemen?

3
4
5
6
7
8
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Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, geraadpleegd op 8/11/2012.
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De toekomst van
de reputatie
“Roddel kan de
reputatie van iemand
op onrechtvaardige
wijze schaden;
dergelijke roddels
bestaan vaak uit een
pak halve waarheden
en onvolledige
verhalen.” 19

Je online reputatie is vaak gebaseerd
op de details die mensen over je
vinden, de gegevens die je zelf online
geplaatst hebt en de afbeeldingen van
jou die op het web te vinden zijn.

Mijn sociale
netwerkprofiel?
Dat is mijn online
identiteit.
Ľuboš

De informatie die anderen op het web kunnen vinden, kan jou op een verkeerde manier
weergeven. Natuurlijk kan veel van deze informatie uit de context gehaald zijn. Maar dat
maakt helaas niet uit, want wanneer iemand eenmaal een afbeelding van jou of content
over jou gezien heeft, dan heeft hij/zij al een mening over jou gevormd.

Welke indruk wekken deze foto’s?

Ik weet dat universiteiten mij op het
internet gaan zoeken, dus heb ik besloten
om een echt sterk, positief profiel aan te
maken. Als ze gaan zoeken, kan ik net zo
goed een zo goed mogelijk profiel maken en
hun laten zien wat ik wil dat ze zien!

Zijn er nog andere situaties waarbij je
online profiel positief kan worden gebruikt?

Online zijn is fantastisch, geen van mijn
vrienden houdt van dezelfde muziek als ik en
sommigen van hen vinden de manier waarop ik
mij kleed een beetje vreemd. Maar online word
ik geaccepteerd, kan ik anderen vinden die op
dezelfde manier denken als ik, zij begrijpen me,
ik hoef niet te doen alsof ik iemand ben die ik
niet ben.

19

30

Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Me, myself and I

Persona

Het bepaalde type karakter dat iemand lijkt te hebben, dat vaak
verschilt van hun werkelijke of privékarakter. 20

Je identiteit is geen vaste toestand; niet alleen kan zij in de loop der tijd veranderen, maar één
persoon kan er ook meerdere identiteiten op nahouden, afhankelijk van de context waarin hij/zij zich
bevindt. Kun je de verschillende identiteiten beschrijven die jij zou kunnen aannemen in de volgende
situaties?

Thuis

School

Jij

(bijv. met je ouders;
je grootouders; je broers
en zussen)

Arbeidsmarkt

Sociale omgeving

Verantwoordelijke jongere
Jeugdwerker

Sociale
netwerken

 erknemer bij een
W
plaatselijke bakkerij op
zondagen

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona, geraadpleegd
op19/12/2012.

20

Geef vorm aan je identiteit

31

Selecteer vier van de “verschillende” identiteiten die je in de vorige oefening
hebt aangenomen en vul de gevraagde informatie in op de identiteitskaart.

Situatie:

Situatie:

Kenmerken:

Kenmerken:

Jij

Hoe ik communiceer:

Hoe ik communiceer:

Activiteiten:

Activiteiten:

Situatie:

Situatie:

Kenmerken:

Kenmerken:

Hoe ik communiceer:

Hoe ik communiceer:

Activiteiten:

Activiteiten:

Veel sociale netwerken bieden gebruikers nu de gelegenheid om hun online vrienden te
categoriseren in verschillende “groepen” en te kiezen wat voor soort content ze met elke groep willen
delen. Wat voor groepen zou jij handig vinden om aan te maken en wat voor toegangsniveau zou je
jouw “vrienden” in elke groep geven?

Soort groep
1

Toegangsniveau

Goede schoolvrienden

2
3
4
5
6
7
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4.3.

dan
De waarheid en niets anders
de waarheid?

Bedrog

Handelen op een manier die ertoe leidt dat een andere persoon
iets gelooft waarvan je zelf niet gelooft dat het waar is. 21

Bij het vormen van online identiteiten doet zich vaak de vraag voor of we altijd accurate informatie
moeten geven over wie we zijn. Waar trekken we de lijn tussen bewust vorm geven aan onze identiteit
en “identiteitsbedrog”?
Wat vind je van de scenario’s hieronder? Ben je het eens met de handelingen van deze mensen?
Is het acceptabel om dit te doen? Hadden deze mensen beter op een andere manier kunnen handelen?
Sarah is 12, maar wil echt al een account op Facebook. Omdat de algemene voorwaarden
van de site vermelden dat zij minimaal 13 moet zijn, maakt ze een profiel aan waarin zij zich
presenteert als een meisje van 18.

Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Hoewel Tom een echt feestnummer is, heeft hij een publiek profiel aangemaakt op LinkedIn
dat alleen de resultaten laat zien die hij op school behaald heeft en een aantal hobby’s die
werkgevers zouden kunnen overhalen hem een baan te geven. Hij vermeldt niet dat hij dol is
op dansen en feest vieren omdat hij denkt dat dit de verkeerde indruk zou kunnen wekken.

Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Hoewel de sociale netwerksite waarop Laura zich wil aanmelden haar echte naam vraagt,
besluit ze een valse naam te gebruiken.

Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html, geraadpleegd op 8/11/2012.
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Bart heeft een probleem waarover hij niet wil praten met zijn ouders of zijn vrienden. Hij
verbergt zijn identiteit in een online ondersteuningsnetwerk, zodat hij vrijer kan spreken.
Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Op school is David altijd verlegen, maar wanneer hij zijn favoriete online game speelt,
vindt hij het absoluut geweldig om de leiding te nemen en met andere spelers de strijd
aan te gaan.
Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Julie heeft net een restaurant geopend. Om potentiële klanten aan te moedigen bij
haar te komen eten, maakt ze een profiel aan onder een andere naam, schrijft ze een
zeer positieve beoordeling van haar restaurant en moedigt zij enkele van haar naaste
familieleden en vrienden aan hetzelfde te doen.
Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...

Anne en Sophie zijn enorme fans van de Lord of the Rings films. Wanneer ze met
andere fans online communiceren, doen ze alsof ze afstammelingen zijn van de Elfen
en presenteren zij zich als Amarië en Aredhel..
Is het acceptabel? Waarom?

Een betere handelswijze zou zijn geweest om ...
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