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DE PRIVACY VAN DE ANDERE

Over sharenting gedrag van ouders en 
de dilemma’s waarmee ze worstelen

Ralf De Wolf



WAT IS PRIVACY? 

̶ Universeel mensenrecht?

̶ Eigendom dat geruild mag worden?

̶ Sociale waarde? 

̶ Typische visie van ouders over online privacy: 

“Jongeren zijn lui en delen hun hele leven online”

“Kinderen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden”
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PRIVACY MANAGEMENT VAN JONGEREN

̶ Privacy management  genetwerkt 

̶ Voorbeeld sociale steganografie (“Hidding in plain sight”) 

Bv. posten van emotionele lyrics in het nieuwsoverzicht van 

Facebook
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PRIVACY MANAGEMENT VAN VOLWASSENEN

̶ Privacy management  contextueel 

̶ Onvolledige profielen; alleen generieke informatie 

delen; vrienden op Facebook, collega’s op LinkedIn
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EIGEN PRIVACY EERST?
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Privacy als…

‘individuele informatie controle’ 

‘individuele toegang beperking’ 



SHARENTING GEDRAG

̶ Veelal 1 ouder (moeder) 

̶ Privacy management: preventief en correctief

̶ Vaders meer restrictief 
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“Vragen ouders naar je toestemming vooraleer ze informatie 

over jou delen?” Een vraag die gesteld werd aan 13-18 

jarigen. Hoeveel procent gaf een positief antwoord? 

• 25%

• 41%

• 63%

• 72%
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“Hoeveel procent van ouders heeft het gevoel dat andere 

ouders te veel informatie delen over hun kinderen?”

• 25%

• 52%

• 74%

• 90%
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SHARENTING DILEMMA’S 

What is “their story to tell”?

̶ Regels over wat, waar en hoeveel wordt gedeeld

̶ Beïnvloedende factoren…

̶ Verantwoordelijkheid naar zichzelf

̶ Verantwoordelijkheid naar kind toe (heden en toekomst) 

̶ Verantwoordelijkheid naar andere ouders en kinderen
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ROL VAN TECHNOLOGIE? 
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̶ Onder 13 jaar geen FB 

profiel 

̶ Reflexiviteit!  



CULTURE OF CARE
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TAKEAWAYS

̶ Maak gebruik van correctieve / preventieve privacy management 

strategieën  

̶ Beperk je niet tot de privacy instellingen van social media 

̶ Privacy management volwassen ≠ privacy management jongeren

̶ Van grenzen rond het kind naar grenzen zelf laten bepalen

̶ Retroactieve identiteit management
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