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Voorwoord 
Bij wijze van inleiding wijzen we erop dat voor wat sociale netwerken betreft, het effect van 

elke actie nog steeds moeilijk te evalueren is. Het advies in deze handleiding gaat evenzeer 

over "digitale hygiëne" voor een beter gebruik van sociale netwerken als over de vermindering 

van de milieu-impact van uw aanwezigheid op deze platformen. 

 

1. Begrijpen 

De impact van gegevens op sociale netwerken begrijpen 

Sociale netwerken slorpen gemiddeld 2 uur en 24 minuten op van de tijd die de 60,9% van 

de wereldbevolking die het internet gebruikt dagelijks online doorbrengt. Bron 

 

De geproduceerde gegevens hebben te maken met alles wat we delen: een selfie, een like, 

een GIF ... Wat het zwaarst weegt zijn foto's en video's. We spreken hier, elke dag, over: 

 

● op Facebook, 8 miljard bekeken video's en 350 miljoen gedeelde foto's; 

● op Instagram, 95 miljoen geposte foto's en video's; 

● op Snapchat, 3 miljard snaps.  

 

Welk percentage van de gegevensstromen op het internet wordt volgens u gebruikt voor 
videostreaming? 

 
60% Bron 

 

Het is ook belangrijk om het concept van het vooraf laden van een app te begrijpen: zodra u 

een app opent, beginnen de gegevens te laden en verbruiken ze dus energie. Sommige apps 

verbruiken meer dan andere zodra ze worden geopend, zoals blijkt uit onderstaande grafiek: 

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-cles-reseaux-sociaux-internet-mobile-2021/
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
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Het is geen verrassing dat Tiktok op de eerste plaats staat; het laat immers video's afspelen 

zonder enige actie van de gebruiker, in tegenstelling tot YouTube, waar de gebruiker bij de 

eerste lading zelf actie moet ondernemen door op een video te klikken. 

Er worden vaak fossiele brandstoffen (gas, steenkool) gebruikt om de voor videostreaming 

benodigde datacenters van energie te voorzien. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Amazon, 

Netflix, Pinterest, Twitter ... Ook al investeren sommige digitale reuzen zoals Alphabet 

(YouTube, Google), Meta (Facebook, Instagram, Messenger) en Apple in hernieuwbare 

energie, de impact van de toename van het gebruik blijft aanzienlijk.  
Bron 

 

Bij het gebruik van sociale netwerken worden metadata (geolocatie, verbindingstijden en -

duur, activiteiten enz.) gecreëerd en dus opgeslagen.  

 

Facebook heeft wereldwijd bijna 2,4 miljard actieve gebruikers. Hoeveel kg CO2 wordt er 
volgens u per jaar uitgestoten door het bedrijf? 

 
Meer dan 645 miljoen kg CO2, wat overeenkomt met 645.000 vluchten van Parijs naar New 

York. Bron 

 

Door uw gegevens op sociale netwerken op te schonen kunt u opslagruimte vrijmaken en 

uw aanwezigheid op het internet beter onder controle houden. 

 

https://greenspector.com/fr/reseaux-sociaux-2021/
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
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De impact meten 

Wat de sociale netwerken betreft, is het moeilijk om de gegevens voor/na de opschoning te 

meten. Het op uw mobiele telefoon weergegeven opslagvolume voor de betreffende app van 

het sociale netwerk vertegenwoordigt alleen het volume van de toepassing voor de werking 

ervan en de in het cachegeheugen opgeslagen gegevens, en niet noodzakelijkerwijs het 

gewicht van uw profiel.  

De enige manier zou zijn om aan elk sociaal netwerk te vragen om uw gegevens op hun 

servers beschikbaar te stellen zodat u een nauwkeurige meting kunt verkrijgen, voor en na de 

opschoning.  

 

Hoe werkt dit? Laten we het voorbeeld van Facebook nemen: 

 

1. Log in op Facebook 

2. Ga naar de rubriek "Instellingen & Privacy" rechts bovenaan op de pagina 

3. Ga naar de rubriek "Je Facebook-gegevens" en klik op "Je gegevens downloaden". 

a. Vervolgens kunt u de periode waarvoor u gegevens wilt opvragen en de 

soorten te downloaden informatie selecteren. 

(Zie screenshot hieronder) 

 

 

 
 

Deze actie is weliswaar interessant om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gegevens die 

door sociale netwerken worden bijgehouden, maar is tijdrovend (het kan verscheidene dagen 

duren voordat de gegevens worden vrijgegeven) en de milieukosten als gevolg van de 
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gegenereerde gegevensstromen zouden hoger zijn dan de winst die wordt behaald door een 

deel van deze gegevens tijdens de operatie te verwijderen. 

 

U zal dus alleen worden gevraagd om een schatting van uw verwijderde gegevens te maken. 

Het belangrijkste is inderdaad om zelf uw gegevens te sorteren! 

  

We gaan dus meteen tot actie over! 

 

 

2. Tot actie overgaan  

Bewustwording: schermtijd 

Allereerst kan het interessant zijn om zich bewust te worden van de consumptie van sociale 

netwerken via uw smartphone. Deze informatie is zeer gemakkelijk toegankelijk op alle 

telefoons. Het is ook mogelijk om hulpmiddelen in te stellen om deze schermtijd te beperken: 

 

Op Apple 
Instellingen > Schermtijd > Alle activiteit weergeven 

U krijgt een overzicht van de meest gebruikte apps en de schermtijd voor elk daarvan, evenals 

een reeks gegevens en grafieken met betrekking tot het gebruik per week of per dag. 

 

Hoe kunt u uw schermtijd beperken? 

Instellingen > Schermtijd 

● Downtime: Het is mogelijk om een tijd zonder scherm in te stellen. Slechts enkele 

vooraf gedefinieerde apps en telefoongesprekken zijn toegestaan. 

● App-limieten: u kunt de schermtijd voor bepaalde apps beperken. Bijvoorbeeld "30 

min. voor Facebook, Instagram, Twitter" 

 

Op Android 
Instellingen > "Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht" 

 

Hier kunt u zien hoeveel tijd u vandaag aan uw smartphone hebt besteed, welke apps u het 

meest gebruikt, evenals het aantal meldingen dat u hebt ontvangen en het aantal keren dat u 

uw scherm hebt ontgrendeld. Klik op de grafiek die verschijnt om meer details te krijgen over 

de gebruikstijd van elke app. 

 

Hoe kunt u uw schermtijd beperken?  

Wanneer u in het menu "Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht" bent: 

● Gebruikstijd: klik op de grafiek met uw gebruikstijd > rechts van elke app verschijnt een 

kleine stopwatch > door erop te klikken kunt u de schermtijd per app aanpassen. 

● Stille modus: klik op "Focusmodus" > bepaal welke apps het zwijgen moet worden 

opgelegd en welke meldingen moeten worden verborgen  

● Meldingen uitschakelen: klik op "Meldingen beheren" > schakel meldingen uit voor 

bepaalde apps om niet langer gestoord te worden 
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Uw gegevens opschonen: de verschillende sociale netwerken 

#1 Facebook 
De onderstaande handelingen kunnen worden uitgevoerd op de mobiele app, maar wij 

adviseren u om ze uit te voeren op de webversie, die meer mogelijkheden en comfort biedt. 

 

● Oude berichten verwijderen: ga naar uw profielpagina en klik op "Berichten beheren". 

U hoeft niet naar beneden te scrollen om uw publicaties van meer dan 10 jaar geleden 

op te ruimen: gebruik de filters om ze te sorteren! Zodra de filter is ingesteld, kunt u 

klikken op "Alles selecteren" en vervolgens op "Volgende" om naar de 

verwijderingsoptie te gaan. U kunt dit natuurlijk voor elke publicatie doen of voor een 

aangepaste selectie. (Zie screenshot hieronder) 

 

 

 

 

 

 

● Foto's en video's sorteren en verwijderen: ga naar uw profielpagina en klik op "Foto's". 

Verwijder diegene die u niet wilt bewaren. 

● Uw groepen sorteren: ga naar "Groepen", selecteer de groep die u wilt verlaten, en 

klik op de groepspagina op "Groep verlaten" 

● Uw vind-ik-leuks sorteren: ga naar “Meer" > "Vind-ik-leuks". Alle pagina's die u leuk 

vindt worden weergegeven. Vanaf een computer kunt u er met uw muis overheen gaan 

en op "Vind ik leuk" klikken om dit te verwijderen. Selecteer op een smartphone de 

pagina die u niet langer wilt volgen en klik op "Niet meer volgen". 
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Profiteer van uw opschoning om uw rubriek "Over” bij te werken en controleer uw 

privacyinstellingen.  

 

Een goede praktijk om het gegevensverbruik te beperken wanneer u Facebook raadpleegt: 

het automatisch afspelen van video's uitschakelen. Ga hiervoor naar "Instellingen" > 

"Video's" > "Video's automatisch afspelen" en selecteer "Nee". 
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#2 Twitter 

Twitter staat niet toe dat u meerdere tweets tegelijk verwijdert. Voor een grote 

opschoningsactie is dus geduld nodig aangezien u hiervoor manueel te werk moet gaan: 

● Om de tweet van uw keuze te verwijderen: 

Ga naar uw profielpagina. Zoek de tweet die u wilt verwijderen; klik op het pictogram  

en vervolgens op "Verwijderen". 

 

(Zie screenshot hieronder) 

 

● Om een retweet te annuleren, klikt u nogmaals op de retweet-knop. 

Tip: u kunt het geavanceerde zoekformulier gebruiken. Met geavanceerd zoeken kunt u de 

zoekresultaten aanpassen door een datumbereik, een persoon of andere criteria op te 

geven. Dit maakt het veel gemakkelijker om specifieke tweets te vinden. 

 

Hoe kunt u de geavanceerde zoekfunctie gebruiken? 

1. Voer de gewenste tekst in in de zoekbalk van Twitter. 
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2. Klik op "Geavanceerd zoeken" onder de "Zoekfilters" rechtsboven op uw 

resultatenpagina. 

(Zie screenshot hieronder) 

 

3. Verfijn uw zoekresultaten door de juiste velden in te vullen. 

 

4.  Klik tenslotte op "Zoeken" om de resultaten weer te geven. 
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● Om de automatische videoweergave uit te schakelen en de kwaliteit (en dus het 

gewicht) van de beelden te verminderen:  

 

Ga naar "Instellingen & Privacy", "Toegankelijkheid, 

weergave & talen", "Datagebruik", en vink het vakje 

"Datagebruik beperken" aan. 

 

 

 

 

#3 YouTube 
Om het automatisch afspelen van video's uit te schakelen is bij het bekijken van een video 

een "aan/uit"-schakelaar beschikbaar in de pictogrammen bovenaan in de speler. 

 

 
 

De video's die automatisch op de homepage worden gestart, verbruiken echter ook 

gegevens. Om dit automatisch afspelen uit te schakelen, klikt u op uw profielfoto, gaat u 

naar "Instellingen" > “Autoplay" > "Automatisch afspelen op startpagina" en vinkt u 

"Uitgeschakeld" aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt op meerdere niveaus overgaan tot een opschoning: 
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Sorteer in de Bibliotheek uw opgeslagen video's en uw verschillende 

lijsten. 

 

U kunt ook naar uw Geschiedenis gaan en uw volledige geschiedenis 

wissen. In de optie "Uw geschiedenis beheren" kunt u ook een tijdsduur 

selecteren waarna uw geschiedenis automatisch wordt gewist. (Zie 

screenshot hieronder) 

 

 

 

 
Overloop in uw abonnementen op kanalen uw abonnementen. Als u niet langer 

geïnteresseerd bent in het betreffende kanaal, kunt u zich gewoon uitschrijven. 

 

Als u zelf een YouTube-kanaal hebt, ga dan ook naar "Uw video's" om verouderde, 

ongebruikte of onvindbare video's te verwijderen.  

 

Het is ook mogelijk om de impact van videostreaming te beperken door het gewicht van de 

video te verminderen: verminder bijvoorbeeld de kwaliteit van de video tot maximaal 720p. 

 

Instellingen > Kwaliteit > 720p (of minder) 

s    
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#4 LinkedIn 
 

Ook professionele netwerken moeten onder handen worden genomen. Op LinkedIn moet u 

verschillende items controleren: 

 

● Oude publicaties verwijderen: ga naar uw persoonlijk profiel > "Bijdragen en Activiteit" 

om verouderde publicaties te verwijderen. 

 

● Gesprekken verwijderen in Berichten: klik op Berichten > klik op de drie puntjes ("...") 

> "Gesprekken beheren" > Selecteer de verouderde berichten > Klik op de prullenbak 

en bevestig door te klikken op "Ja, verwijderen" 

 

● Verouderde meldingen verwijderen: klik in het gelijknamige tabblad op de drie puntjes 

aan het einde van de te verwijderen melding. In "Voorkeuren weergeven" kunt u ervoor 

zorgen dat u in de toekomst alleen meldingen ontvangt waarin u geïnteresseerd bent. 

 

● Uw groepen sorteren: ga naar "Groepen", klik vervolgens op de drie puntjes op de 

regel van de groep die u wilt verlaten en selecteer "Deze groep verlaten" 

 

● Uw netwerk beheren: ga naar “Netwerk", selecteer vervolgens in de linkerkolom 

achtereenvolgens "Connecties" > "Teamgenoten" > "Contacten" > "Volgen en volgers" 

> "Evenementen" > "Pagina's" > "Nieuwsbrieven" > "#Hashtags" om te controleren of 

alle informatie nog actueel is. 

 

Op LinkedIn kunt u ook de optie "Video's automatisch afspelen" uitvinken in "Instellingen en 

privacy" > "Accountvoorkeuren" 

 

In hetzelfde menu "Instellingen" kunt u ook naar "Gegevensprivacy" en "Zoekgeschiedenis" 

gaan om die laatste te verwijderen. 

 

En als u een bedrijf hebt, vergeet dan niet te controleren of alle informatie op de bedrijfspagina 

up-to-date is (zowel in de algemene informatie als voor de werknemers waarvan is vastgesteld 

dat ze nog bij het bedrijf horen). 

 

#5 Instagram, Snapchat & TikTok 
Het is belangrijk te weten dat videostreamingplatformen het meest energie-intensief zijn. 

Applicaties zoals TikTok die volledig op videostreaming gebaseerd zijn, hebben bijvoorbeeld 

een grotere koolstofimpact. 

 

Met deze applicaties kunt u oude berichten niet in één keer verwijderen, zoals bij andere 

sociale netwerken; u zult uw foto's en video's handmatig moeten sorteren en verwijderen, in 

de toepassing, maar ook in de map op uw smartphone. Als u ze wilt bewaren, overweeg dan 

om ze op een externe harde schijf op te slaan.  

 

Als u op Instagram uw gegevens wilt bewaren voordat u ze verwijdert, gaat u gewoon naar 

uw Instellingen > Beveiliging > Gegevens downloaden. Massaal gegevens downloaden is 
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geen "digitaal verantwoorde" daad, maar het kan u wel bewust maken van hoeveel gegevens 

we delen.  

 

Checklist 

❏ Het cachegeheugen leegmaken (van uw apps op uw smartphone) 

❏ Multimediabestanden (foto's en video's) sorteren en verwijderen 

❏ Oude publicaties sorteren en verwijderen 

❏ Gesprekken sorteren en verwijderen 

❏ Groepen sorteren en verwijderen 

❏ Geschiedenissen verwijderen (gesprekken, zoekopdrachten, locaties enz.) 

❏ Het automatisch afspelen van video's blokkeren 

 

Bravo! U hebt uw sociale netwerken opgeschoond!  

 

3. Om verder te gaan 
Nu u uw sociale netwerken hebt opgeschoond, wilt u ze dan niet het hele jaar in orde houden? 

Hier volgen enkele tips om u te helpen uw gegevens beter te beheren. 

 

● Beperk uw consumptie van gestreamde video's. Om niet langer eindeloos door 

video's op sociale netwerken te scrollen, kunt u zich beter afvragen of u de video die 

u voorgeschoteld krijgt echt wilt bekijken. Kies dan voor een lagere kwaliteit of 

download de video. 

● Verminder de kwaliteit van de foto's en video's die u deelt. 

● Stel een optie voor databesparing in; daarmee kunt u uw gegevensverbruik 

verminderen door te voorkomen dat bepaalde applicaties op de achtergrond gegevens 

verzenden of ontvangen.  

● Schakel over naar de donkere modus. 

● Kies ervoor om na een bepaald tijdstip uit te loggen van uw sociale netwerken.  

● Verwijder automatisch uw tweets met TweetDelete. 

● Luister naar YouTube met enkel audio, zonder video, met YouTube Music of 

applicaties zoals Black Screen of Life (alleen beschikbaar op Android). 

 

https://tweetdelete.net/
https://bsol.derpdeveloper.com/
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Bronnen 
● Afbeelding omslag: https://fr.freepik.com 

● https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-cles-reseaux-sociaux-internet-mobile-

2021/ 

● https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic  

● https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/  

● https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-

sociaux/  

● https://www.pandasecurity.com/fr/mediacenter/conseils/comment-nettoyer-vos-

donnees-sur-les-medias-sociaux/  

● https://www.cnil.fr/fr/twitter-supprimer-ses-anciens-tweets  

● https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/550963_comment-desactiver-la-

lecture-automatique-sur-youtube-tutoriel-pour-debutant  

● https://lebondigital.com/impact-environnemental-reseaux-sociaux  

● https://greenspector.com/fr/reseaux-sociaux-2021/ 

● https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-

sociaux/ 

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit 
document 

Kardokh - Christelle Buisson - Kevin Guérin - Fanny Calle  

Nathalie Barre - Julien Nora - Rémy Marrone 

 

Bedankt aan Leefmilieu.brussels voor de vertaling 

 

 

Gebruikerslicentie van deze handleiding 
CC-by-nc-sa (Naamsvermelding/Niet Commercieel/Gelijk Delen) 

 

De CC-by-nc-sa 4.0-licentie staat elke exploitatie van het werk toe (delen, kopiëren, 

reproduceren, verspreiden, meedelen, hergebruiken, aanpassen) met om het even welk 

middel en in om het even welk formaat. Elke exploitatie van het werk of afgeleide werken, 

behalve voor commerciële doeleinden, is mogelijk. 

De volgende verplichtingen zijn aan deze licentie verbonden: 

● de makers van de oorspronkelijke werken vermelden, de bronnen aangeven en 

aangeven of er wijzigingen in de werken zijn aangebracht (verplichte 

naamsvermelding); 

https://fr.freepik.com/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-cles-reseaux-sociaux-internet-mobile-2021/
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-cles-reseaux-sociaux-internet-mobile-2021/
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-sociaux/
https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-sociaux/
https://www.pandasecurity.com/fr/mediacenter/conseils/comment-nettoyer-vos-donnees-sur-les-medias-sociaux/
https://www.pandasecurity.com/fr/mediacenter/conseils/comment-nettoyer-vos-donnees-sur-les-medias-sociaux/
https://www.cnil.fr/fr/twitter-supprimer-ses-anciens-tweets
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/550963_comment-desactiver-la-lecture-automatique-sur-youtube-tutoriel-pour-debutant
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/550963_comment-desactiver-la-lecture-automatique-sur-youtube-tutoriel-pour-debutant
https://lebondigital.com/impact-environnemental-reseaux-sociaux
https://greenspector.com/fr/reseaux-sociaux-2021/
https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-sociaux/
https://techno.konbini.com/fr/testsettutos/tuto-comment-bien-nettoyer-ses-reseaux-sociaux/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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● geen winst maken (directe winst of commerciële meerwaarde) uit het werk of 

afgeleide werken; 

● de nieuwe creaties verspreiden onder dezelfde voorwaarden (onder dezelfde licentie) 

als die van het oorspronkelijke werk (d.w.z. wijzigingen opnieuw toestaan en 

commercieel gebruik verbieden). 

Deze licentie verbiedt dus dat nieuwe afleidingen van het afgeleide werk voor commerciële 

doeleinden worden geëxploiteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WCD – France : 25 Rue Saint-Jacques 59000 Lille – www.worldcleanupday.fr  

INR : 23 avenue Albert Einstein | BP 33060 - 17031 La Rochelle – www.institutnr.org 

ISIT-BE: Belgique: 7 Rue Joseph Stevens | 1000 Bruxelles - https://isit-be.org/  

 

http://www.institutnr.org/
https://isit-be.org/

