
Het enige alternatief voor Facebook is een beter Facebook
Deze netwerksite lijkt het eeuwige leven te hebben, maar populaire voorgangers als MySpace moesten ook het veld ruimen

© Gebruikers verlaten
Facebook niet na een paar
p r i va c y s ch e n d i n g e n .

© Dat doen ze alleen als er een
g e b r u i k s v r i e n d e l ij k e r
alternatief op de markt komt.

Door Peter Teffer
In de tijd dat ik heb gewacht op een
uitnodiging om lid te worden van de
alternatieve sociale netwerksite Dias-
pora, had een kind geboren kunnen
worden. Het is nu negen maanden ge-
leden dat ik me heb aangemeld, en
nog steeds geen uitnodiging. Eind
oktober, wordt in de meest recente e-
mail beloofd.

Een goed alternatief voor Face-

book, zoals nrc.next-redacteur Arjen
van Veelen afgelopen week opperde
(nrc.next, 4 oktober 2011), is Diaspo-
ra dus nog niet. Maar dat is niet de
enige reden dat ontevreden gebrui-
kers niet massaal Facebook verruilen
voor Diaspora. Het lijkt inderdaad
voor de hand te liggen: al die mensen
die verbolgen zijn over wéér nieuwe
privacyschendingen van Facebook,
kunnen toch gewoon een andere site
gebruiken? Maar zo simpel ligt het
niet.

Waarom gebruiken mensen sociale
netwerksites? Hoofdzakelijk om hun
al bestaande sociale contacten in
stand te houden, blijkt telkens uit
wetenschappelijk onderzoek naar de
motivaties om van een netwerksite
lid te worden. De keuze voor een site
wordt voor een belangrijk deel be-
paald door de verwachting of je vrien-

den ook van de site gebruik maken.
Dat merken de eerste leden van Goog-
le+ nu: zolang de meeste van je vrien-
den er nog niet op zitten, is het maar
wat saai.

Voor een echte volksverhuizing,
weg van marktleider Facebook, moet
de push-factor wel erg groot zijn. En
dat is-ie niet. Goed, we weten wel dat
Facebook erg veel van ons weet, maar
het is het soort kennis dat niet tot ac-
tie leidt. Een beetje zoals dat je heus
wel wéét dat je meer groente moet
eten, zou moeten uitzoeken of je
energierekening goedkoper kan en
meer zou moeten sporten. „Ja, ja, ik
weet het. Zucht.” Zolang er geen
grootschalige gevolgen merkbaar
zijn van het beleid van Facebook, is
het veel gemakkelijker om bij die site
te blijven.

Zoals het voorbeeld van Diaspora

aantoont, is er dus ook een gebrek aan
een pull-factor. Misschien dat Goo-
gle+ die gaat vervullen, misschien
ook een andere site. Want hoewel de
leegloop van een massale sociale net-
werksite als Facebook niet snel op

gang komt, is het niet onmogelijk.
Zuid-Korea heeft al sinds 1999 een

eigen sociale netwerksite, Cyworld.
Jarenlang leek die lokale speler opge-
wassen tegen bedreigingen van bui-
tenaf. Maar de afgelopen jaren is er

toch een verhuizing richting Fa-
cebook begonnen. Waarom? Omdat
Fa c e book betere functionaliteiten
heeft; het werkt gewoon beter.

Opvallend is trouwens dat in de
‘o e r t ij d ’ van The Facebook, zoals de
site toen nog heette, het verschil met
concurrenten juist was dat The Fa-
cebook een betere privacybeschermer
was. Op MySpace kon standaard ie-
dereen je profiel zien, op The Face-
book alleen je studiegenoten.

Maar inmiddels heeft Facebook re-
gelmatig de privacy-instellingen ver-
anderd. En elke keer moeten gebrui-
kers opnieuw controleren of de in-
stellingen nog wel op die manier
staan zoals ze zelf willen. Dat kan be-
ter. Waarom blijven je instellingen
niet zoals je ze zelf hebt gekozen?
Ook de overzichtelijkheid van de site
zou beter kunnen, en de mogelijk-

© Facebook weet veel
van ons, maar dat is
geen reden om te
vertrekken §
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Diaspora: betere privacy, maar lid worden is moeilijk

. Naast Google+ is er nog een an-
der alternatief voor Facebook: Dia-
s p o ra . In tegenstelling tot de con-
currenten belooft Diaspora „pri vacy
in acht te nemen en de controle bij
de gebruikers zelf te leggen”.
nrc.next-redacteur Arjen van Veelen
beschreef Diaspora vorige week in
deze krant als „ een gratis netwerksi-
te die je niet bespioneert”.

. De site is ontwikkeld door vier
New Yorkse studenten uit onvrede
met het privacybeleid van Face-
book. Zij wisten via het platform
Kickstarter 200.000 dollar aan start-
kapitaal binnen te halen.

. Ook Facebook-oprichter Mark

Zuckerberg doneerde een bedrag.
Hij zei iets van zichzelf in de oprich-
ters te herkennen.

. Diaspora is zo ontwikkeld dat ge-
bruikers ieder een eigen netwerk be-
heren op hun eigen ‘pod’ (of server).
Al die losse netwerken worden ver-
volgens gekoppeld aan het grotere
Diaspora-ecosysteem. Op deze ma-
nier behouden gebruikers het eigen-
dom en het beheer over persoonlij-
ke informatie en bestanden.

. Lid worden van Diaspora is voor-
alsnog echter nog niet zo gemakke-
lijk als bij de concurrentie. Wie zich
aanmeldt moet soms maanden
wachten op een uitnodiging.

heid om gemakkelijker te switchen
tussen verschillende groepen contac-
ten – iets dat Google+ bijvoorbeeld
beter voor elkaar heeft.

Het lijkt nu misschien alsof Face-
book voor altijd zal blijven. Ruim 800
miljoen gebruikers in zeven jaar, dat
is een ongelooflijke prestatie. Maar
niets is zeker in de nog vrij nieuwe di-
gitale wereld. Rond de hoogtijdagen
van MySpace (2005, 2006) leek de
heerschappij van de site in de Vere-
nigde Staten blijvend. Toch is het
Fa c e book gelukt om MySpace van de
troon te stoten. Als de korte geschie-
denis van internet ons iets leert, is het
dat ook Facebook niet voor eeuwig
hoeft te zijn.

Peter Teffer is freelance journalist. Hij
schrijft over de invloed van internet op de
s a m e n l e v i n g.


