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Ik heb niks te verbergen

• Cookies
• Trackers 
• Je hebt wél iets te verbergen!
• Facebook en WhatsApp
• Wachtwoorden
• Zelfverdedigingsgids
• Adblocker
• Beveiligingstips



Cookies



Trackers controleren met Ghostery app



Voorbeeld: 
Hotjar Tracker

• https://insights.hotjar.com/sites/36131/heatmap/report/82936?
device=desktop&type=scrollHotjar wordt door website 

ontwikkelaars gebruikt om 
te kijken hoe het surfgedrag 
van de gebruiker is. 

Dit is een voorbeeld van 
een tracker die website 
optimalisatie voor de 
gebruiker test.

Hier wordt getoond hoeveel 
van de pagina wordt 
doorgescrolld.  



Hotjar

Hier wordt getoond welke 
muisbewegingen zijn 
gemaakt. 



Hotjar Mobiel

Hier wordt getoond hoe 
vaak er op een mobiele site 
op een menuknop wordt 
geklikt. 



Voorbeeld: Google Analytics: Doelen

De gebruiker van een 
website kan met Google 
Analytics 'doelen' instellen 
en daar een waarde aan 
toekennen. 

Hier bijvoorbeeld het doel 
dat iemand langer dan 10 
minuten op de website blijft 
en daar zaken van waarde 
bekijkt. Daar kun je een 
bedrag aan koppelen wat 
het je waard is, daarmee 
kun je ook bepalen wat de 
inspanning je website te 
vullen je mag kosten.   



Google Analytics: mobiele apparaten



Voorbeeld: Cashback acties

● Wat is je privacy je waard? 
Cashback = geld terugkrijgen na 
aanmelden met je privé-
gegevens. Gebruik daarvoor het 
liefst een apart e-mailadres. 

● Tip: Probeer eens creatief te zijn 
bij het invullen en kijk hoever je 
komt zonder alles prijs te geven. 



Voorbeeld: Storymail gepersonaliseerde video

● Next Boy/Girl band Muziek 
TV programma app, nodigt 
de gebruiker uit om te delen 
met zijn of haar vrienden = 
delen = informatie delen. 

• https://storymail.nl/videoverh
aal/?
id=ma3tvR1swTpBQd5X0kAAA
fvDDTF4nlWXdBhQoJCuUZo
%3D



Je hebt wél iets te verbergen

● Inspiratie: Boek van 
journalistenforum 'De 
Correspondent' over het belang 
van privacy. 

● https://decorrespondent.nl/home

https://decorrespondent.nl/home


Facebook privacy regels en instellingen

• https://www.facebook.com/
about/basics/get-to-know-
facebook/

● Voorwaarden die vrijwel 
niemand leest. En zelfs als 
je ze leest en akkoord gaat, 
dan worden ze tussendoor 
nogal eens gewijzigd. 



WhatsApp privicyregels

● WhatsApp, onderdeel 
van Facebook, heeft 
een ingewikkeld 
privacybeleid. Je 
moet voor accoord 
gaan met de regels 
goed hebben opgelet 
of je niet alles ook 
met Facebook deelt.  



WhatsApp en Facebook accountinformatie 
(uit de FAQ pagina's van WhatsApp)





Accountinfo wel of niet delen



Routers en 
accesspoints: 
Wachtwoorden! 



Voorbeelden open netwerken. 

Ergens in Nederland: http://84.105.101.37:443/
Voortuin. http://212.187.64.78/?src=5&mode=3

Als je de username en passwords 
van je beveiligingscamera niet 
aanpast, kun je ze vaak vanaf de 
hele wereld bekijken. 

Maar ook je draadloze 
netwerkprinter en je 
netwerkschijven kunnen zo 
gevonden worden. 

Zorg dus voor goeie 
wachtwoordinstellingen. 

http://84.105.101.37:443/
http://212.187.64.78/?src=5&mode=3


Voorbeeld: live webcam Tramremise 

• http://83.162.148.146:8080/multi.html

http://83.162.148.146:8080/multi.html


Tip: Zelfverdedigingsgids De Correspondent

• https://decorrespondent.nl/5243/de-digitale-zelfverdedigingsgids-b
escherm-jezelf-op-het-web/282193989-b5ee7af1

https://decorrespondent.nl/5243/de-digitale-zelfverdedigingsgids-bescherm-jezelf-op-het-web/282193989-b5ee7af1
https://decorrespondent.nl/5243/de-digitale-zelfverdedigingsgids-bescherm-jezelf-op-het-web/282193989-b5ee7af1


Tip: installeer Adblocker



Tip: Identiteitskaart veilige kopie maken en 
niet 'Identiteitskaart' noemen als filenaam!



Tip uit zelfverdedingsgids: MAC beveiliging
• Stel een wachtwoord in. Ook voor als het scherm in slaap valt.
• Schakel je FileVault in. Dat is de versleuteling van je harde schijf, en voorkomt dat vreemden bij je data 

kunnen als je je computer verliest.
• Schakel je Firewall in. Die waakt erover dat programma’s niet zomaar contact kunnen leggen met andere 

computers.
• Geef onder het tabje Privacy aan welke programma’s je locatiegegevens en contacten mogen inzien. Ons 

advies: geen. Als een programma die nodig heeft, dan vraagt het er wel om en kun je alsnog toestemming 
geven.
• Van groot belang, en dat geldt voor alle apparaten, is dat je beveiligingsupdates meteen installeert. Er 

worden soms veiligheidslekken gevonden. Apple verhelpt die doorgaans snel, maar als je die updates niet 
installeert, blijft het lek gewoon bestaan. Apple geeft gebruikers zelf een seintje als er een nieuwe update is.
• Tot slot, als iemand anders op je computer werkt, geef hem of haar dan een gastaccount. Dat kun je 

instellen onder Users & Groups.



iPhone beveiliging

• Gebruik een wachtwoord.
• Zet het delen van locatie en contacten standaard uit. Als apps ze echt 

nodig hebben, dan vragen ze er wel om.
• Ga nooit onbeschermd een openbaar wifinetwerk op. Doe dat alleen 

via een virtual private network, een VPN. Een VPN zorgt voor een 
private en versleutelde verbinding, zodat anderen op het netwerk niet 
kunnen zien wat je aan het doen bent. Private Internet Access en 
Freedome van F-Secure zijn goede VPN-diensten.
• Installeer altijd direct beveiligingsupdates. Apple maakt relatief 

veilige software, maar je moet wel de beveilingsupdates installeren.



● Uitzending KASSA, zaterdag 26 november 2016
● http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/grootschalige-identiteitsfraude-

door-nepvacatures
 

Toegift: Identiteitsfraude bij vacaturesites

http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/grootschalige-identiteitsfraude-door-nepvacatures
http://kassa.vara.nl/gemist/nieuws/grootschalige-identiteitsfraude-door-nepvacatures

