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WEBINAR: CONTROLE OVER JE EIGEN DIGITALE GEGEVENS 

 

Is een account op LinkedIn nodig als je werk zoekt? 

Een account op LinkedIn is niet verplicht. Het gaat steeds om een eigen keuze. LinkedIn is de 
meest gebruikte professionele netwerk tool. Afhankelijk van de visie van de onderneming is 
het mogelijk dat bedrijven enkel opteren om job opportuniteiten te plaatsen op LinkedIn. Als 
jij hierop geen account hebt, dan zal je deze opportuniteiten mislopen. 

Hoe kan je Google contacteren als je bepaalde gegevens uit hun zoekresultaten wil laten 
verwijderen? 

Dat kan door een aanvraag in te dienen en gebruik te maken van "The right to be forgotten". 
Het aanvraag formulier vind je via deze link. 

Als je geen accounts hebt op sociale media, is het dan een voordeel of een nadeel in je 
zoektocht naar werk?  

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Indien je 
geen accounts hebt op sociale media is de kans aanzienlijk kleiner dat er informatie van jou 
op het internet opduikt (maar het is uiteraard nog steeds mogelijk). Aan de andere kant is 
het nadeel omdat je bepaalde jobopportuniteiten kan missen. Wanneer er door een bedrijf 
enkel wordt ingezet op platform X zal je bepaalde kansen mislopen. Het is belangrijk om 
voor jezelf vooraf na te denken wat je over jezelf online plaatst (digitale identiteit). Sociale 
media is niet slecht, het is een kwestie van vooraf even na te denken wat je er wel en niet op 
gaat plaatsen zodat het jouw zoektocht naar werk niet negatief beïnvloedt. 

Je kan discreet een sein geven aan recruiters wanneer je openstaat voor een nieuwe 
opportuniteit door volgende functie te activeren in jouw instellingen van LinkedIn: 
"Recruiters laten weten dat je beschikbaar bent voor carrièrekansen". Kunnen collega's 
met een LinkedIn-recruiter account zien dat je dit hebt geactiveerd? 

Op hun website bij veelgestelde vragen konden we het volgende antwoord vinden: “Als u op 
zoek bent naar een vacature, kunt u plaatsers van vacatures of recruiters op LinkedIn laten 
weten dat u open staat voor nieuwe carrièrekansen. Geef de typen vacatures waarin u 
geïnteresseerd bent en de locatie van uw voorkeur op. We helpen u uw profiel weer te 
geven in zoekresultaten wanneer recruiters naar geschikte kandidaten zoeken. 

Belangrijk: Om uw privacy te beschermen, nemen we stappen om te voorkomen dat 
LinkedIn Recruiter-gebruikers die bij uw bedrijf werken en verwante bedrijven van uw 
gedeelde carrière-interesses kunnen zien, maar we kunnen geen volledige privacy 
garanderen, aldus volgens LinkedIn (bron)”. 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&hl=en&rd=1&pli=1
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67405?lang=nl
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Daarmee bedoel ze: “We proberen dit absoluut te vermijden, maar garanties geven doen we 
niet.” Het is namelijk zo dat men deze inschatting maakt op basis van de bedrijfscode die je 
werkgever heeft op LinkedIn. Collega's die in hun profiel dus een werkgever hebben 
opgegeven die een verschillende bedrijfscode heeft, kan deze dat dus misschien wel zien. 
Hanteer hier als vuistregel: als je er geen vertrouwen in hebt, doe het dan beter niet. 

Hoe kan ik te weten komen wanneer mijn naam opduikt op een website op het internet? 

Dat gaat via de functie van Google: "Google Alert". Wanneer je deze functie gaat instellen, 
gaat Google aan jou een melding geven via e-mail en jou laten weten waar op het internet 
jouw naam is gepubliceerd. Een Google Alert kan je instellen via deze link. 

Ik heb mijn Facebook account verwijderd, is het nu effectief weg? 

Er zijn twee opties bij Facebook hoe je een profiel kan laten verdwijnen en dat zijn: 
deactiveren en verwijderen.  

Deactiveren 
Bij het deactiveren zal jouw profiel na X aantal dagen niet meer zichtbaar zijn voor 
gebruikers op Facebook. Echter is het wel zo dat chatberichten via de app Facebook 
Messenger wel nog actief zullen blijven. Dus iemand kan je wel nog via de chat applicatie 
contacteren. Beschouw dit als een "facebook-pauze". Je kan jouw profiel op eender welk 
moment terug activeren door opnieuw in te loggen en vervolgens zal je je profiel weer 
hebben alsof het nooit verdwenen is. 

Verwijderen 
In dit geval wordt het account volledig verwijderd en zal je dus met andere woorden ook niet 
meer kunnen inloggen met je eerdere gegevens. Dus ook de chat applicatie Facebook 
Messenger zal je niet meer kunnen gebruiken. Ook zal je niet meer via andere apps kunnen 
inloggen met je Facebook account (indien je deze aanmeldmethode bij een andere app hebt 
gebruikt). Het is uiteraard wel mogelijk dat je profiel nog ergens staat opgeslagen in de back 
van Facebook maar over het algemeen mag je ervan uitgaan dat het verwijderen van een 
account "permanent" is. Als je hierover meer wil weten, kan je deze terugvinden in het 
helpcentrum.  

 

 

https://www.google.be/alerts
https://www.facebook.com/help/250563911970368/?helpref=hc_fnav

