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Voorwoord 

Privacy-awareness begint bij inzicht in de rechten van eenieder als individuele burger 

en eindigt bij hoe je voor jezelf technieken kunt toepassen om die actief te 

beschermen. 

 

In dit boekje leer je meer over de combinatie tussen veiligheid en privacy. Je werkt in 

vier stappen naar meer kennis over digitale gegevensbescherming: 

 

 je krijgt inzicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ervoor is 

bedoeld om gegevens van natuurlijke personen beter te beschermen; en 

 over hoe je die kennis op de werkvloer kunt toepassen; 

 hoe je je eigen digitale gegevens beter kunt beschermen en minder sporen kunt 

achterlaten online; 

 ten slotte krijg je een kijkje achter de schermen van encryptie.  

 

Met de praktische informatie die in dit boekje worden aangereikt, word je je bewust 

van je rechten en kun je al snel concrete stappen zetten om jezelf beter te 

beschermen online. 

 

Helma de Boer,  

privacy professional bij Artheos   
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ord. 

 

1.7 Webtips 

 

 

 Algemene Verordening 1

Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf mei 2018 geldt de Europese GDPR, de General Data Protection 

Regulation. In Nederland kennen we die als de AVG, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Als natuurlijk persoon krijgt iedereen 

met deze wetgeving te maken, want iedereen krijgt hierdoor een betere 

bescherming van persoonlijke gegevens. Ook krijgen organisaties die 

persoonlijke gegevens verwerken met de wetgeving te maken. Dat zijn 

nagenoeg alle organisaties, want – uitzonderingen daargelaten – vrijwel 

iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens.  

 

In hoofdstuk 1 van deze training wordt toegelicht wat de AVG precies inhoudt, 

wat de bedoeling van deze wetgeving is en welke gevolgen de wetgeving voor 

organisaties heeft.   

 

Achtereenvolgens worden deze onderwerpen behandeld: 

 

1.1 DE AVG (GDPR) ................................................................................................ 6 

1.2 DE HIGHLIGHTS ................................................................................................... 7 

1.3 DE VIER INVALSHOEKEN VAN DE GDPR ................................................................... 10 

1.4 DATALEKKEN .................................................................................................... 11 

1.5 DATALEK DOCUMENTEREN EN/OF MELDEN .............................................................. 12 

1.6 PASSENDE EN PROPORTIONELE MAATREGELEN .......................................................... 13 

1.1  De AVG (GDPR) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG) is de Europese 

“privacyverordening voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens“. In 

Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 

wetgeving geldt vanaf mei 2018; de meldplicht datalekken werd hierop 

vooruitlopend ingevoerd. Hierna wordt in deze syllabus de term GDPR gebruikt 

voor de AVG.  

De wetgeving wordt ook wel dataprotectiewetgeving genoemd. In de wetgeving 

staat het verwerken, beheren en beveiliging van persoonlijke gegevens van 

natuurlijke personen centraal. Dat kan gaan om particulieren, klanten, 

werknemers, welk individu dan ook. Alles draait om privacyvriendelijkheid. 
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Het hoofddoel van de GDPR is persoonlijke informatie beter te beschermen in 

een digitaliserende wereld. Dit was nodig vanwege bijvoorbeeld het toegenomen 

risico op identiteitsfraude, oplichting en ander misbruik. Bij die bescherming staat 

centraal staat dat organisaties de privacy-rechten van mensen respecteren. De 

bescherming bestaat uit twee componenten:  

 mensen hebben controle over hun eigen persoonlijke gegevens 

(persoonsgegevens); 

 organisaties moeten passende en proportionele maatregelen nemen om in 

de bescherming van de gegevens te voorzien.  

Vanaf mei 2018 gelden er strengere regels voor het verzamelen en gebruiken van 

persoonlijke data. Het uitgangspunt daarbij is dataminimalisatie: er moet zo 

weinig mogelijk data worden verzameld. Als je data niet nodig hebt, verzamel je 

ze niet.  

De definitie van persoonlijke data is: 

“Persoonlijke data zijn data die gemakkelijk naar een 

natuurlijk persoon herleidbaar zijn”  

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een pasfoto, telefoonnummer of geboortedatum, 

maar ook aan IP-adres, cookies en apparaat-identificatie (IMEI van een mobiele 

telefoon).  

Iedere organisatie die persoonlijke gegevens verwerkt krijgt met de GDPR te 

maken. Dat geldt dus voor een verzekeraar, maar ook voor de plaatselijke 

judovereniging (want: ledenadministratie). 

1.2 De highlights 

Voor organisaties betekent de GDPR dat er naast de reeds geldende regels 

voortaan geldt: 

 De activiteiten vallen veel sneller onder de privacywetgeving. 

 Er moeten passende, proportionele maatregelen worden genomen om de 

verzamelde persoonlijke gegevens correct te verwerken. 

 Van opgeslagen data moet worden aangetoond dat deze zijn opgeslagen op 

een manier die voldoet aan de eisen van de GDPR (ook  in datacenters of een 

cloud buiten de EU). 

 De beveiliging moet op orde zijn – en blijven, dus tijdig patchen/updaten. 

 Alle verwerkingen van persoonlijke gegevens moeten worden 

gedocumenteerd (ook bijvoorbeeld die van de personeelsadministratie en de 

digitale nieuwsbrief).  

 De privacyverklaring moet nóg transparanter. 

 Er moet een verwerkersovereenkomst met andere verwerkende partijen 

worden afgesloten. 

 Alle datalekken moeten intern worden gedocumenteerd, soms moeten ze 
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(binnen 72 uur) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) worden 

gemeld. 

 Onlinediensten moeten eenvoudig exporteerbaar zijn voor gebruik bij een 

andere dienstverlener. 

 Men moet kunnen omgaan met informatieverzoeken (inzien, corrigeren, 

bezwaren, verwijderen en aantonen). 

 Is er sprake van grote risico‟s (bijvoorbeeld omdat er bijzondere 

persoonsgegevens worden verwerkt), dan een Privacy Impact Assessment 

(een “PIA”) uitvoeren. 

 Misschien is het nodig een Data Protection Officer (hierna DPO) in te 

schakelen. Sommige organisaties moeten een DPO aanstellen. 

De volgende organisaties moeten een (onafhankelijke) DPO aanstellen: 

 organisaties uit de publieke sector (overheid, scholen,  ziekenhuizen, etc.); 

 organisaties die op grote schaal systematisch  monitoren (profiling) > 5.000; 

 organisaties die op grote schaal gevoelige persoonlijke  gegevens verwerken 

(geldt ook voor verwerkers). 

Ook in andere situaties is het aanstellen van een DPO te verdedigen (denk aan 

stichtingen in de sectoren welzijn of kinderopvang). In de wetgeving wordt onder 

andere gesproken over „Privacy by Default‟ en  „Privacy by Design‟. In de huidige 

situatie moet privacy de standaard worden en in nieuwe situaties (nieuwe 

dataprojecten) moet het design erop zijn gericht dat aan de wetgeving wordt 

voldaan. Dat is vaak geen zwart/wit-discussie. Om de ethiek in de discussie volop 

aan bod te laten komen, heeft de Dataschool Utrecht (de universiteit en de 

gemeente samen) een Ethische Data Assistent ontwikkeld. Die kan van pas komen 

om bij de ontwikkeling van nieuwe projecten een inhoudelijk goede discussie te 

voeren om zo tot weloverwogen besluiten te komen.  

De verwerking van persoonlijke gegevens mag (alleen) plaatsvinden als:  

1. er is toestemming van de betrokkene; en/of 

2. de verwerking noodzakelijk is voor precontractuele maatregelen of uitvoering 

van de overeenkomst; en/of 

3. de verwerking noodzakelijk voor nakoming wettelijke verplichting; en/of 

4. de verwerking noodzakelijk ter vrijwaring vitaal belang betrokkene; en/of 

5. de verwerking noodzakelijk voor uitvoering publieke taak; en/of 

6. de verwerking noodzakelijk voor behartiging gerechtvaardigd belang. 

De laatste geeft organisaties enige ruimte om persoonlijke gegevens te 

verwerken zonder expliciet toestemming te vragen aan de betrokkene. Dat moet 

wel kunnen worden uitgelegd/aangetoond.  

De verwerkingen moeten wel aan een paar voorwaarden voldoen: 

 de gegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparantie 

manier worden verwerkt; 

https://dataschool.nl/onderzoek/deda/
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 de gegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn 

verkregen (uitdrukkelijk omschreven); 

 alleen die gegevens mogen worden verzameld die nodig zijn voor het 

beoogde doel; 

 de gegevens moeten correct zijn en actueel; 

 de gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd als identificatie 

niet meer noodzakelijk is voor het doel; 

 de gegevens moeten worden beveiligd met organisatorische en technische 

maatregelen. 

ePrivacy-verordening 

De kans is groot dat er naast de GDPR ook een nieuwe ePrivacy-verordening 

komt (waarschijnlijk eind 2018/begin 2019 van kracht) die voor een nog betere 

bescherming van natuurlijke personen online zorgt. Hierin gaat het vooral om 

marketing (o.a. telefoneren, cookies, datahandel). Punten uit die verordening: 

 aanbieders mogen straks niet meer simpelweg de toegang tot een site 

weigeren als je er niet mee akkoord gaat dat je wordt getrackt (cookies); 

 apparaten en software moeten standaard op privacy worden ingesteld 

(browsers, smartphones, apps); 

 de instelling of bepaalde informatie juist wel of niet mag worden gebruikt, is 

straks juridisch afdwingbaar; 

 adverteerders mogen je niet meer zomaar op het internet volgen; 

 alle digitale communicatie (zoals WhatsApp of Gmail) moet voortaan 

vertrouwelijk worden behandeld; 

 Wi-Fi-tracking blijft mogelijk, maar moet expliciet worden aangegeven 

(bijvoorbeeld met borden).  

Meer info onder andere op emerce.nl 

  

https://www.emerce.nl/achtergrond/avg-gdpr-eprivacy-verordening-impact-digital-advertising
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1.3 De vier invalshoeken van de GDPR 

Bij de GDPR zijn vier verschillende invalshoeken belangrijk: 

1. Wetgeving en beleid – hoe ga je als organisatie om met de GDPR? 

(hoe verwerk je als organisatie de persoonlijke gegevens binnen de 

wetgeving, wat zijn gepaste/proportionele maatregelen, welk beleid wordt 

geformuleerd, hoe communiceer je transparant en moet er een DPO worden 

ingeschakeld) 

2. Personeel/privacy-awareness – werkt het personeel mee? 

(hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers meewerken aan het 

voorkomen van een datalek) 

3. ICT/beveiliging – hoe kunnen we een datalek voorkomen? 

(wat wordt waar en hoe verwerkt, wie kan erbij, hoe wordt de beveiliging 

geregeld en waar zitten de zwakheden en wat doen we daaraan) 

4. Natuurlijke personen – meer invloed 

(mogelijkheid tot inzage, correctie, bezwaar en verwijdering) 

De overkoepelende vraagstelling is: hoe wordt een datalek voorkomen en welk 

budget is daarvoor beschikbaar.  
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1.4 Datalekken 

Het verzamelen en verwerken van gegevens moet niet alleen binnen de gemaakte 

afspraken en geldende wetgeving plaatsvinden (zie 1.2 voor de grondslagen en 1.6 

voor de praktische uitwerking); het moet ook veilig gebeuren. Natuurlijke personen 

hebben meer juridische middelen om verhaal te halen als een organisatie niet 

zorgvuldig met hun gegevens omgaat. De AP kan flinke boetes uitdelen als er niet is 

voorzien in de inspanningsverplichting om de beveiliging van de gegevens op orde 

te hebben. Vandaar dat een van de kernpunten van de GDPR bij organisaties 

praktisch gezien vooral draait om het voorkomen van datalekken. Voor het gemak 

gaan we ervan uit dat de verzamelde gegevens op de juiste manier worden 

verzameld. 

Om een datalek te kunnen voorkomen, moet je eerst weten wat de definitie inhoudt. 

De AP zegt hierover: 

 “Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, 

wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een 

organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze 

organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het 

vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige 

verwerking van gegevens.”  

Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige 

verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming 

moeten bieden. In het schema van de AP ziet dat er zo uit: 
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Het gaat dus niet alleen om het kwijtraken van een onbeveiligde USB-stick, een 

inbraak door een hacker of een gestolen laptop. Ook bij per abuis vernietigde 

gegevens, een verloren poststuk met gevoelige gegevens of bijvoorbeeld de 

blootstelling aan ransomware is er sprake van een datalek. Meer weten? Kijk dan op 

de website van de AP voor alle informatie rondom datalekken.  

1.5 Datalek documenteren en/of melden 

Een datalek meld je online aan het AP. Dat hoeft niet altijd. Als aannemelijk is dat 

datalek niet leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 

persoonsgegevens of als die kans niet aanzienlijk is, hoeft u het datalek niet te 

melden bij de AP. Een datalek moet u wel altijd intern documenteren.  

Dat doet u als volgt: 

 datum van het datalek, wanneer vond het plaats; 

 een korte omschrijving van het lek; 

 beschrijving van wat er met de gegevens is gebeurd (ingezien, gekopieerd of 

gewijzigd door een onbevoegde, onbedoeld vernietigd); 

 beschrijving van de groep(en) personen (en aantal) van wie de gegevens zijn  

 beschrijving van welke soort(en) gegevens; 

 beschrijving van de mogelijke gevolgen zijn (zoals identiteitsfraude) 

 welke maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen of te beperken (zoals 

wissen op afstand, veranderen van wachtwoorden) 

 welke maatregelen er worden genomen om herhaling te voorkomen 

(bijvoorbeeld encryptie of back-ups).  

Op deze manier leert u niet alleen van dit documentatieproces, u kunt er ook bij de 

AP mee aantonen dat u zorgvuldig werkt. Tip: gebruik voor de interne registratie van 

een datalek een formulier waar om dezelfde gegevens wordt gevraagd als bij die van 

de AP. 

Er geldt in bepaalde situaties ook een meldplicht van het datalek aan de 

betrokkene(n). Maar ook dat hoeft niet altijd. Als aannemelijk is dat de betrokkene 

geen last of nadeel van het lek krijgt, hoeft het lek niet aan de betrokkene te worden 

gemeld.  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/melding/aanmaken?1
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1.6 Passende en proportionele maatregelen 

Er is een gradatie in de gevoeligheid van persoonlijke gegevens. Onderscheid daarin 

is belangrijk omdat het voor een groot deel bepaalt wat er qua beveiliging moet 

worden geregeld om de data op passende en proportionele wijze te organiseren.  

 

Als u alleen naw-gegevens vastlegt met een telefoonnummer, dan kunt u met een 

eenvoudiger (en dus goedkoper) manier van beveiligen volstaan. Het vereiste 

beveiligingsniveau stijgt met ieder extra vastgelegd persoonsgegeven. Worden er 

medische gegevens of bijzondere persoonlijke gegevens verwerkt (seksuele 

geaardheid, religie, etc.) of er worden bijvoorbeeld interesseprofielen gemaakt of 

worden er biometrische gegeven gebruikt (voor toegangsbeveiliging of om 

andere redenen)? Dan is er veel meer inspanning nodig om dat op de juiste 

manier te beveiligen. Deze gegevens zijn interessant voor hackers en vragen 

daarom om een extra goede beveiliging.  

Als u via een webformulier een naam en aanmelding verwerkt, kunt u 

waarschijnlijk volstaan met het vermelden wat er met de gegevens gebeurt (als 

dit voor de hand ligt, is dat misschien zelfs overbodig). Verwerk niet het IP-adres 

als dat niet nodig is. Verwerkt u gedragsgegevens of medische gegevens, dan 

moet u er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand zich niet zomaar via een 

eenvoudig script een weg naar binnen kan hacken (of dat een medewerker de 

gegevens eenvoudig op een USB-stick kan zetten en kan meenemen).  

Altijd geldt: kun je de gewenste data niet veilig verwerken, dan verwerk je ze niet. 

Bedenk dat een organisatie de wet bewust overtreedt als ervoor wordt gekozen 

wel te verwerken en risico te lopen.   
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Beveiliging betekent onder andere dat helder moet zijn wie wanneer en vanaf 

waar toegang tot bepaalde informatie heeft. Waarom het wordt vastgelegd en 

hoe en ook wanneer informatie niet meer toegankelijk is. Regel de rechten.  

De medewerker is bepalend 

Ten slotte is het goed om te realiseren dat uw medewerkers bepalend zijn voor het 

te behalen beveiligingsniveau. 

 

Het is daarom belangrijk dat medewerkers worden getraind in privacy-awareness 

en dat het hun gemakkelijk wordt gemaakt om veilig te werken (mail, versleutelde 

laptops, beveiligde USB-sticks, etc.). Train medewerkers daarom in: 

 AVG en betekenis/gevolgen 

 wat privacy inhoudt 

 beleid van organisatie 

 hoe je kunt lekken (en wat is een datalek) 

 veilig werken met software (mail, c.c./bijlagen) 

 veilig werken met p.c./laptop/USB, etc. inclusief respect voor rechten (geen 

onderlinge wachtwoordenuitwisseling) 

 leren meedenken (knelpunten melden) 

 persoonlijke privacy 

Meestal is het niet de beruchte crimineel (“black hat hacker”) die voor een datalek 

zorgt. Het is vrijwel altijd een van de medewerkers en vaak gaat het om een mail 

met een bijlage waarin gevoelige gegevens staan die naar de verkeerde persoon 

wordt gestuurd. 

 

 

  

Het grootste probleem zit meestal tussen het toetsenbord en de rugleuning. ;-) 
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1.7 Webtips 

 

 

 Privacy-bewust op het werk 2

Of het nu om privédingen gaat of om zakelijke dingen; iedereen heeft 

privacy nodig. De een misschien wat meer dan een ander – bijvoorbeeld 

iemand die nog niet uit de kast is gekomen, mensen die worden gestalkt, 

politici, advocaten, journalisten, ontwikkelaars, etc. – maar niemand kan 

zonder privacy. Het gekke is dat we onze privacy of dat van anderen soms 

weggeven zonder dat we dat zelf in de gaten hebben, of zonder dat we dat 

erg lijken te vinden. Maar meestal duurt dat net zolang, totdat je er nadelen 

van ondervindt. En dan is het te laat.  

 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd wat de AVG regelt over op hoe organisaties 

met privacy van natuurlijke personen moeten omgaan. In dit deel van de training 

wordt uitgelegd hoe je daar praktisch mee kunt omgaan op de werkvloer. Ook 

wordt duidelijk wat er nog meer bij privacy komt kijken dan de AVG alleen. 

 

2.1 PRIVACY .......................................................................................................... 15 

2.2 BELEID VAN DE ORGANISATIE ................................................................................ 16 

2.3 VEILIG WERKEN MET BESTANDEN ........................................................................... 17 

2.4 VEILIG WERKEN MET HARDWARE ........................................................................... 18 

2.5 VEILIG WERKEN MET WACHTWOORDEN ................................................................... 18 

2.6 VEILIG WERKEN MET MAIL ................................................................................... 19 

2.7 VERSCHILLENDE RISICO’S IN BEELD ......................................................................... 19 

2.1 Privacy 

Bij de definitie van privacy gaat deze reader uit van informatie waar een individu, 

een natuurlijke persoon (jij) de baas over hoort te zijn.  Jij bent degene die 

bepaalt wie welke gegevens van jou wanneer mag ontvangen. Jij hebt de 

controle. Hier wordt ook meteen het probleem van een „datalek‟ duidelijk: je voelt 

niet in fysieke zin dat je iets kwijtraakt, maar in abstracte zin is dat wel zo: je 

verliest de controle over je gegevens, of dat nu een foto, je BSN of je 

geboortedatum. En dat kan heel vervelend uitpakken. Misschien wordt het 

concreter als een blauwdruk van een door jou ontworpen machine wordt 

gestolen waarvan men de techniek wil verkopen of gebruiken. Dat zijn dan 

weliswaar geen persoonlijke gegevens, maar de pijn wordt wel duidelijk. 

 

“Privacy omvat het recht van individuen, groepen of 

organisaties om zelf te bepalen wanneer, hoe en in welke mate 

informatie van hen wordt gecommuniceerd.” 
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Het bijzondere van onze perceptie op privacy is dat de inhoud van privacy voor 

iedereen anders is. Vaak zijn heel kritisch op als de overheid bepaalde gegevens 

van ons wil hebben en bewaren, bijvoorbeeld onze vingerafdrukken. Maar zodra 

het om bedrijven gaat, verdwijnt die kritiek naar de achtergrond, vaak omdat 

leuke diensten gratis lijken of soms omdat we er eigenlijk niet omheen kunnen. 

We vergeten daarbij dat onze overheid de intentie heeft om zorgvuldig met onze 

gegevens om te gaan, terwijl commerciële partijen dat niet hebben. Als het kan, 

verkopen ze alles wat ze over je weten aan geïnteresseerde derden door. En ze 

weten veel meer van je dan de overheid doet. Over je persoonlijke privacy online 

en hoe je minder sporen achterlaat, lees je meer in hoofdstuk 4. 

Privacy binnen de organisatie 

Als medewerker van een organisatie wil jij dat je werkgever zorgvuldig omspringt 

met jouw gegevens in de personeelsadministratie. Daar heb je recht op. Maar ook de 

klanten van de organisatie waar je werkt, hebben er recht op dat jij zorgvuldig 

omgaat met hun persoonsgegevens. Eigenlijk heeft dus iedereen belang bij de 

bescherming van privacy op basis van dezelfde rechten. Zelfs je werkgever. 

2.2 Beleid van de organisatie 

Iedere organisatie die persoonlijke gegevens verwerkt, heeft te maken met de 

AVG/GDPR. De kans is groot dat jij als medewerker van een organisatie hier ook mee 

te maken hebt. Als je met persoonlijke gegevens werkt, moet je dat op een veilige 

manier doen, passend binnen de wetgeving.  

Jouw werkgever of de organisatie waar je werkt, heeft als het goed is een helder 

beleid geformuleerd waarin staat hoe met de GDPR wordt omgegaan binnen de 

organisatie en bij wie je daarvoor terecht kunt. De website heeft een helder privacy-

statement waaruit blijkt waarom en op welke manier persoonsgegevens worden 

verwerkt. Er is een helder protocol waaruit blijkt hoe er met een datalek wordt 

omgegaan. Jij weet wat er van je wordt verwacht over hoe je zorgvuldig met die 

gegevens kunt werken. En als het goed is, zorgt de werkgever er ook voor dat 

zorgvuldig handelen gemakkelijk is.  

Denk mee met je werkgever 

Veilig werken met persoonsgegevens is een doorlopend proces van bijstellen en 

evalueren. Loop je tijdens je werk tegen punten aan waarvan je ziet dat ze voor 

problemen kunnen zorgen, meld ze dan bij je werkgever (of bij degene die daarvoor 

is aangesteld). Vraag om de spelregels rondom privacy aan je werkgever. 

Jij bent bepalend in het te bepalen veiligheidsniveau 

In hoofdstuk 1 heb je al geleerd wat een datalek precies is. Maar wat betekent dat nu 

concreet? Hoe kun je lekken Voorbeelden van datalekken zijn: 

 een mail met bijlage naar een verkeerd e-mailadres sturen; 

 fysiek kwijtraken, verliezen van een USB-stick, laptop, externe harde schijf, tablet 

of documenten met persoonlijke gegevens; 
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 per ongeluk gewiste gegevens; 

 ongeoorloofde toegang door toe-eigening wachtwoord van een ander; 

 niet of onzorgvuldig gewiste oude, afgedankte schijven (van bijvoorbeeld 

laptops, p.c.‟s en ook van printers); 

 een hack of cyberaanval waarbij iemand ongeoorloofd toegang tot gegevens 

krijgt (dus ook ransomware (zogenaamde gijzelingssoftware). 

 

De eerste twee categorieën datalekken (mail verkeerd geadresseerd en kwijtraken 

van informatiedragers) komen het vaakst voor. Van de door de gemeenten in de 

eerste helft van 2017 gemelde datalekken betrof ongeveer de helft een e-mail met 

bijlage die naar een verkeerd adres was gestuurd. 

Om prettig te kunnen werken, is het fijn als je de technologische middelen die er zijn 

ook optimaal kunt gebruiken. Het is bekend dat medewerkers soms hun eigen 

spullen gebruiken (bijvoorbeeld een USB-stick) als ze gewend zijn daarmee te 

werken en er is niets anders voorhanden. Dat is logisch; mensen willen gewoon hun 

werk doen en daarbij niet worden gehinderd door afspraken die voor hen niet 

werken in de praktijk. Maar dat kan problemen opleveren. Het is daarom goed als 

medewerker, directie en IT samen tot praktische oplossingen en afspraken komen 

waarmee jij als werknemer zo veilig mogelijk kunt werken met de persoonsgegevens 

die je onder je hoede hebt. 

In de volgende paragrafen leer je hoe je veilig(er) met persoonsgegevens kunt 

werken. 

2.3 Veilig werken met bestanden 

Wist je dat je een bestand heel gemakkelijk kunt versleutelen in MS Office? Of je nu 

in Excel, Word of PowerPoint werkt, het gaat allemaal op dezelfde manier: 

 

 Maak een document en sla deze op 

 Ga naar „Bestand‟ 

 Kies „Document beveiligen‟ 

 Kies „Versleutelen met wachtwoord‟ 
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Verstuur het bestand en het wachtwoord van het bestand apart van elkaar. Op deze 

manier kun je op eenvoudige wijze een hoger niveau van veiligheid behalen. Dit is 

misschien niet nodig voor een korte lijst met naw-gegevens, maar zodra het om 

gevoelige gegevens gaat, is dit een goede aanpak. 

2.4 Veilig werken met hardware 

Draagbare hardware vormen het grootste probleem op het gebied van 

beveiliging. Je gaat er immers mee op pad (laptop, tablet, externe harde schijf of 

USB-stick). Als de gegevens op zo‟n drager, bijvoorbeeld die USB-stick, niet zijn 

beveiligd met een wachtwoord of als ze niet zijn versleuteld, is het niet veilig om 

ermee op pad te gaan als daarop persoonsgegevens zijn opgeslagen. Zorg 

daarom altijd voor beveiliging met een wachtwoord (en hoe gevoeliger de data, 

hoe ingewikkelder het wachtwoord). Staan er persoonsgegevens op, versleutel de 

data op de laptop. Versleutelde data zijn onleesbaar voor degenen zonder sleutel. 

Bijvoorbeeld het programma Veracrypt kan helpen je hardware te beveiligen met 

encryptie.  

Heb je van je werkgever een laptop en/of tablet gekregen, gebruik die dan 

uitsluitend voor je werk. Zo voorkom je wellicht dat een (misschien door spelende 

kinderen) geïnfecteerde drager niet voor problemen in het netwerk van je 

werkgever zorgt. Vraag altijd om goede beveiliging van laptop, enz. als daarop 

persoonsgegevens staan. 

Een ander punt waarop je zelf invloed kunt hebben is het gebruik van 

wachtwoorden binnen de organisatie. Wachtwoorden worden persoonlijk 

toegekend en zorgen ervoor dat je de bijbehorende rechten krijgt. Behandel ze 

ook zo en deel een wachtwoord niet met anderen. Respecteer dat anderen hun 

wachtwoord niet met jou delen. Schrijf hem niet op een blaadje of memoplakker 

zodat anderen ermee kunnen inloggen.  

2.5 Veilig werken met wachtwoorden 

Nu we het over wachtwoorden hebben gehad, moeten we ook nog eens even in 

het grote dilemma van wachtwoordengebruik hebben: want hoe zorg je voor 

veilig wachtwoordengebruik? Het is een bekend probleem dat mensen graag 

dezelfde wachtwoorden voor verschillende websites en systemen gebruiken en 

dat is niet veilig.  

Voor onlinegebruik kun je hiervoor bijvoorbeeld het gratis programma Keepass 

gebruiken. Die slaat al je verschillende wachtwoorden op in een database waarvan 

je alleen het hoofdwachtwoord hoeft te onthouden. Als je bijvoorbeeld een 

plugin in de browser gebruikt (zoals de  ChromIPass-plugin voor Keepass), hoef je 

de wachtwoorden zelfs niet meer te kopiëren en plakken. Inloggen gaat dan wel 

erg gemakkelijk. Je moet je hoofdwachtwoord niet vergeten, want alle informatie 

wordt versleuteld opgeslagen.  

Een betaald alternatief is LastPass. Het verliezen van je LastPass-wachtwoord is 

trouwens op zich geen ramp; er is een noodoplossing (Emergency Access). Die 

mogelijkheid kun je zelfs delen met iemand anders voor het geval je zelf niet in 
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staat bent je LastPass-wachtwoord te herstellen. Dat kan bovendien met het 

instellen van een zelfgekozen wachttijd (je krijgt een mail van LastPass dat die 

persoon over bijvoorbeeld 24 uur een nieuw wachtwoord kan toewijzen). 

En blijf altijd meedenken: als jij bijvoorbeeld je wachtwoord leesbaar krijgt 

toegestuurd vanuit een van je accounts als je het bent vergeten, dan is er iets niet 

in de haak met de beveiliging van de partij die je dit stuurt. Dat wachtwoord is 

dan namelijk onversleuteld opgeslagen. Dat betekent dat iedereen die toegang 

tot de database heeft, jouw wachtwoord kan uitlezen. Je moet altijd een link 

krijgen waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Geeft je werkgever je 

een leesbaar wachtwoord, dan moet er altijd worden gevraagd om een nieuw 

wachtwoord zodra je de eerste keer inlogt. Gebeurt dat niet, vraag je werkgever 

dan om de IT-instellingen te verbeteren. Vraag je werkgever ook om de 

instellingen zo te zetten dat je verschillende wachtwoorden voor verschillende 

softwareprogramma‟s moet gebruiken. 

2.6 Veilig werken met mail 

De meest voorkomende datalek is een mail met een bijlage waarin gevoelige 

gegevens staan die naar de verkeerde persoon wordt gestuurd. Dit is op 

verschillende manieren te voorkomen: 

 zorg ervoor dat er geen automatisch e-mailadres uit het cachegeheugen van 

je mailprogramma wordt ingevuld als je een letter intypt; 

 verstuur geen bijlage, maar geef een downloadlink die je beveiligt met een 

wachtwoord en een maximale tijd (de link kun je zelf uitzetten als dat nodig 

is, neem hiervoor bijvoorbeeld „Stack‟ van TransIP);  

 versleutel de bijlage (en eventueel je mailverkeer). 

Verder kan een datalek ook ontstaan als de p.c., tablet of laptop wordt 

gecompromitteerd, dus: 

 voorkom phishing en klik niet op links in mails van onbekende afzenders; 

 trap niet in zogenaamde „hoax‟-berichten (vaak paniekzaaierige mails die je 

(dus niet) moet doorsturen aan iedereen die je kent);  

 zorg voor goede e-mailinstellingen (zoals controle e-mailadres/afzender via 

DMARC, DKIM en SPF  bijvoorbeeld onze eigen @tweedekamer.nl had dit 

nog niet op orde in oktober 2017); 

 gebruik een goed antivirusprogramma (Windows/Mac); 

 versleutel je device en beveilig met een wachtwoord; 

 geef je zakelijke dragers niet aan derden/kinderen. 

2.7 Verschillende risico’s in beeld 

Social engineering 

Er zijn verschillende manieren waarop kwaadwillenden in het bezit kunnen komen 

van informatie die jij eigenlijk niet wilt delen. Een belangrijke daarin is social 

http://techblog.exonet.nl/2017-02-03-spf-dkim-dmarc
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engineering. Eigenlijk is dat niet meer of minder dat iemand probeert om 

rechtstreeks van jou informatie los te krijgen (of ergens toegang toe te krijgen) 

door jouw vertrouwen te wekken. Een methode die we niet zo gauw in de gaten 

hebben, want mensen willen van nature de ander vertrouwen en juist daar wordt 

misbruik van gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door: 

 Iemand die zich voordoet als een collega en zo bijvoorbeeld jouw 

geboortedatum te weten komt.  

 Denk ook aan de telefoontjes die in naam van Microsoft worden gepleegd 

naar particulieren (“Er is iets mis met uw computer, met Windows.”), de 

“Microsoft-scam”.  

 Een ander voorbeeld: ethische hackers hebben via social engineering binnen 

een ziekenhuis vertrouwelijke informatie (tot en met wachtwoorden) weten te 

ontfutselen door zich voor te doen als medewerkers van een IT-bedrijf dat 

voor de beveiliging kwam.  

Een nadeel van deze werkwijze (social enigineering) voor de kwaadwillende is de 

tijdrovendheid; dit kan niet geautomatiseerd plaatsvinden. Het is wel vaak 

effectief. Deze methode is vooral geschikt voor een specifiek doel. 

Tip: vraag je altijd af of je de informatie die je deelt wel met die persoon of partij 

zou moeten delen. Wat is het nadeel als je het niet geeft en eerst controleert? 

Internet, onveilige sites 

Hoe herken je een veilige site? Controleer vooral de url: het internetadresbalkje 

boven in uw browser. Starten de url‟s met https en ziet u een slotje in die balk, dan is 

de site geverifieerd en is de verbinding beveiligd. Staat er een vreemde url die niet 

past bij de site die je dacht te bezoeken (bijvoorbeeld gogle in plaats van google), 

dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen.  

 

Het beveiligingsniveau kan verschillen: 

 

url-balk start met status 

 Geen beveiligde verbinding, geen 

verificatie (de site kan wel veilig zijn) 

 Beveiligde verbinding, verificatie (de site 

hoeft niet veilig te zijn) 

 Beveiligde verbinding, verificatie, ter 

herleiden naar organisatie (je kunt ervan 

uitgaan dat de site veilig is) 

 

Wil je controleren of een site écht veilig is, gebruik dan de tool „Veilig browsen, site-

status‟ van Google. 

Mail: phishing 

Hoe herken je een onveilige mail? Een van de meest duidelijke kenmerken van een 

mail die ervoor bedoeld is om je gegevens te ontfutselen (bijvoorbeeld een 

phishing-mail waarbij de afzender uw bank lijkt te zijn) is: angst in combinatie met 

https://www.politie.nl/themas/microsoft-techscam.html
https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search
https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search
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snelheid. Je wordt ineens geconfronteerd met een probleem waar je vooraf niet van 

op de hoogte was en waar je snel actie voor moet ondernemen.  

 

Bijvoorbeeld: “Als u niet binnen 24 uur de benodigde actie onderneemt, wordt uw 

creditcard geblokkeerd.” 

 

Ga nooit op zo‟n mail in, maar bel jouw bank als je twijfelt. Een andere methode is de 

poging je te verleiden. Iedereen kent wel het voorbeeld van de Nigeriaan die uit het 

niets mailt om u te vertellen dat hij miljoenen voor u heeft.  

 

Tip: er moeten altijd alarmbellen aangaan als iemand vraagt om geld (of u dat gratis 

lijkt aan te bieden), wijst op een hack of verlopen licentie, etc. Vooral als er snel iets 

moet gebeuren en u bent het die actie moet ondernemen.  

 

Hier kun je phishing in actie zien.  

 

Aanwijzing 1 dat er iets mis is: de inbox toont de mail, maar bij „aan‟  (of „to‟) staat 

geen naam ingevuld.  

 

 

Aanwijzing 2 is het onjuiste retouradres; dat adres is hier niet eens gemaskeerd. 

Waarschijnlijk fungeert de computer van de camping onvermoed (gehackt via een 

rootkit) als mailserver: 

 

Je kunt de afzender „spoofen‟, maar dat lukt niet als het domein gebruikt maakt van 

het in 2.5 genoemde DMARC, DKIM en SPF. Dat doet de “echte” ICS-cards en 

daarom lukt dat hier niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzing 3 dat er iets mis is, is de mail zelf: 

 

Onderwerp: uw Mijn ICS-account Beveiligingswaarschuwing! 

 

Geachte ICS klant(Kaarthouder), 

 

International Card Services BV (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om 

fraude te voorkomen,voeren wij dan ook regelmatig de nodige controle 

uit.Uit deze controles is gebleken dat er mogelijk misbruik van uw 
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creditcard gegevens is gemaakt. Om veiligheidsredenen hebben wij uw 

creditcard beperkt voor gebruik. 

 

Om de beperking op te heffen dient uw identiteit te verifieren. 

Helaas moeten wij u mededelen dat uw rekening binen 72 uur om 

veiligheidsredenen wordt geblokkeerd als u uw identiteit niet verifieert. 

  

Wij adviseren u zo spoedig mogelijk om uw identiteit te verifieren 

om weer direct gebruik te kunnen maken van uw creditcard zonder 

beperkingen 

  

---->Klik hier voor uw identiteit te verifieren<---- 

 

Met vriendelijke groet, 

International Card Services BV 

J.Heusinkveld 

 

Je ziet dat iemand je bang maakt: je kunt je creditcard ineens niet meer gebruiken. Je 

moet binnen een bepaalde tijd iets doen. Je moet op een link klikken voor verificatie. 

Doe je dat en je vult je gegevens in? … dan ben je in de phishing getrapt. Bel altijd je 

dienstverlener om te verifiëren als je twijfelt!  

 

Mail: de hoax 

 

De hoax is een bijzonder geval. Het gaat hierbij om valse geruchten die per mail 

worden verspreid. Van die berichten waarin wordt gevraagd om het bericht zo snel 

mogelijk door te sturen aan zoveel mogelijk mensen die u kent. Mailboxen raken zo 

overbelast. Een hoax-mailbericht is meestal niet zozeer een onveilig als wel vervelend 

(pas wel goed op als er een bijlage bij zit!). Meestal is niet duidelijk waar de mail 

oorspronkelijk vandaan komt of wanneer de informatie voor het eerst is verspreid. 

Sommige berichten kunnen al jarenlang rondgaan. ZDNet.be schreef een goede 

uitleg over de hoax. 

Tip: moet er massaal worden doorgestuurd en is de inhoud van het bericht 

schreeuwerig? Check dan via de zoekmachine of je met een hoax te maken hebt.  

 

De cloud en data-opslag 

Doordat we al jarenlang wereldwijd met software van Microsoft (One Drive, Dropbox) 

en Google (Drive) werken, kunnen we nauwelijks nog om hun producten heen. Dat is 

een probleem zodra je gevoelige data toevertrouwt aan de cloud-omgeving van 

zulke organisaties. Volgens de GDPR moeten organisaties in de EU aantonen dat zij 

hun (gevoelige) gegevens op een veilige manier opslaan. Amerikaanse organisaties 

http://www.zdnet.be/article/102773/waaraan-herken-je-een-hoax/
http://www.zdnet.be/article/102773/waaraan-herken-je-een-hoax/
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slaan onze data meestal nog niet op in Europa.  Door opslag buiten de EU is onze 

wet- en regelgeving niet van toepassing, maar dat moet wel.   

 

Zelfs als de opslag in de EU plaatsvindt, is het probleem nog niet opgelost, want 

Amerikaanse bedrijven zijn volgens hun wetgeving verplicht de Amerikaanse 

overheidsdiensten data te overhandigen als die daarom vragen, ook als dat in de EU 

is opgeslagen. Hierdoor zijn de genoemde diensten niet geschikt als opslagmedium 

voor Nederlandse (Europese) organisaties en instellingen. Er kan dan immers niet aan 

alle compliancy-eisen worden voldaan.  Het is daarom af te raden gevoelige 

gegevens in handen te geven van organisaties met een Amerikaans moederbedrijf. 

Wil je dat toch, doe het dan versleuteld, zodat er geen gevoelige informatie leesbaar 

is voor anderen. 

 

Je zou overigens kunnen stellen dat er vanuit de AVG/wetgeving geen belemmering 

is om gegevens uit te wisselen/laten verwerken met een Amerikaans bedrijf mits dat 

bedrijf “Privacy Shield”-proof is. Wikipedia vermeldt daarover:  

 

“Amerikaanse bedrijven kunnen hun certificering indienen bij het United States 

Department of Commerce. Indien deze opgenomen wordt in hun 

privacyschild-register, mogen Europese organisaties persoonsgegevens 

uitwisselen. Critici, zoals de Europese privacytoezichthouders en Privacy 

International, vinden dat ook dit 'papieren schild' de privacy onvoldoende 

waarborgt.” 
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1.7 Webtips 

 

 

 Medewerker-checklist 3

informatiebeveiliging AVG 

Deze algemene checklist is bedoeld voor iedereen die met persoonsgegevens 

werkt. Het is een hulpmiddel om tot een betere informatiebeveiliging te 

komen. 

 

In de lege kolom kun je bijvoorbeeld een toelichting, vraag of knelpunten noteren. 

Die informatie kan weer worden gebruikt voor het managementsysteem (PDCA). 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

 

Wachtwoord ................................................................................................................ 24 

Werkplek ..................................................................................................................... 25 

Communicatie (post; e-mail/papier) ............................................................................. 26 

Fax (ouderwets, maar redelijk veilig) ............................................................................ 27 

Voicemail ..................................................................................................................... 28 

Internet ....................................................................................................................... 28 

Wifi ............................................................................................................................. 28 

Sociale media............................................................................................................... 29 

Draagbare devices (USB, smartphone, laptop, etc.) ...................................................... 29 

Foto’s .......................................................................................................................... 30 

Dossiers ....................................................................................................................... 31 

Delen van persoonsgegevens ....................................................................................... 32 

Samenwerken aan veiligheid ........................................................................................ 34 

Aanbevelingen voor managers ..................................................................................... 34 

 

3.1 Wachtwoord 

 

Houd het wachtwoord van je computer 

of laptop geheim. Geef je inlogcode en 

wachtwoord nooit aan iemand anders. 

Jij bent verantwoordelijk voor wat er 

onder jouw account gebeurt. 

 

 
Werk niet onder de inlogcode van 

iemand anders 

 

 

Kies altijd „nee‟ als een 

(internet)applicatie vraagt om je 

wachtwoord te onthouden. Hiermee 

voorkom je dat een onbevoegde met 

toegang tot je apparaat ook bij allerlei 
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(internet)applicaties kan inloggen 

onder jouw account. Gebruik eventueel 

een wachtwoordmanager (zoals 

KeePass of LastPass). 

 

Zorg ervoor dat al jouw draagbare 

devices voorzien zijn van een 

vergrendeling (pincode, wachtwoord, 

etc.). Vergrendel het apparaat na 

gebruik. Zorg er bij voorkeur voor dat 

dit automatisch gebeurt, bijvoorbeeld 

bij dichtklappen laptop. 

 

 

Gebruik verschillende wachtwoorden 

voor verschillende applicaties. 

Daarvoor kun je eventueel een 

wachtwoordmanager gebruiken.  

 

3.2 Werkplek 

 

Berg vertrouwelijke informatie op in 

afgesloten kasten en laden. Laat nooit 

vertrouwelijke gegevens liggen op je 

bureau als je niet zelf aanwezig bent  

(clean desk). 

 

 

Gooi vertrouwelijke gegevens op 

papier na gebruik weg in een 

papierversnipperaar of een afgesloten 

bak 

 

 

Log uit of vergrendel je p.c. (Windows-

toets + L) als je je werkplek verlaat 

(clear screen) 

 

 

Als je een wat oudere p.c. hebt: zet 

deze uit aan het eind van de werkdag. 

Bij het opstarten worden automatisch 

actuele antivirus-updates op je p.c. 

geïnstalleerd.  

 

 

Denk na over hoe je je met je 

informatie werkt aan je bureau. 

Kunnen onbevoegden ongemerkt 

meekijken? 

 

 

Als je namen van personen moet 

noemen, bedenk dan steeds of iemand 

anders ongewenst kan meeluisteren 

(balie, gang, telefoon, etc.). Dat geldt 

ook bij de naamgeving van bestanden; 

wees terughoudend in het verwerken 

van namen in bestandsnamen en bij 

de inhoud van losse documenten die 

op een USB-stick, laptop of 
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geheugenkaartje staan (foto‟s, 

videomateriaal). Dit geldt ook voor de 

onderwerpregel in mailberichten. 

 

Werken op afstand: zorg ervoor dat je 

p.c. of laptop thuis voldoende is 

beveiligd, dat de versleuteling aan 

staat en niet wordt gebruikt door 

software waar malware in kan zitten 

(die komen vaak binnen via gratis 

spelletjes, etc.). Maakt contact met 

externe partijen via een VPN-

verbinding. 

 

3.3 Communicatie (post; e-mail/papier) 

 

Verstuur geen gevoelige gegevens via 

gewone e-mail (zoals Outlook of Gmail). 

Gegevens met een vertrouwelijkheids-

classificatie „gemiddeld‟ kun je in het 

algemeen wel gewoon mailen. Versleutel 

de bijlage/gegevens eventueel. 

 

 

Acceptabele middelen voor 

communicatie zijn: 

 een communicatieplatform, zoals een 

portal, Europese clouddienst; 

 beveiligde mail (secure mail, PGP, 

Protonmail  goed alternatief voor 

Gmail) 

 Per fax (de verbinding is redelijk 

veilig; de uiteinden niet. Bron en 

bestemming vergen extra controle; 

bel van tevoren als je een faxbericht 

stuurt met persoonsgegevens). 

 

 

Als je berichten mailt of uitwisselt met 

cliënten, patiënten, wettelijke 

vertegenwoordigers, etc., spreek dan van 

tevoren af welk e-mailadres er wordt 

gebruikt. Volg dat ook op: ook als je 

reageert op een mail van je cliënt dat van 

ander adres komt, haal je dat andere 

adres actief weg bij de beantwoording, 

en gebruik je het afgesproken e-

mailadres. 

 

 

Als je gevoelige informatie uitwisselt 

(bijvoorbeeld tussen cliënt/therapeut) via 

chatapps of onveilige mail, zorg er dan 

voor dat je allebei zeker weet met wie je 

gegevens uitwisselt en houd de 
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communicatie één-op-één. Zorg ervoor 

dat je er goede afspraken over hebt 

gemaakt, want je weet nooit zeker wie 

toegang heeft tot een berichtenapp of 

mailbox. Stuur geen berichten door naar 

derden en let goed op dat je de 

informatie niet onjuist adresseert. In de 

zorgsector zijn onveilige mails of gebruik 

van chatapps vaak niet toegestaan.  

 

Zet geen identificerende gegevens in de 

metadata van bestanden/berichten (o.a. 

bestandsnaam/onderwerpregel) en/of 

overweeg zorgvuldig 

 

 

Download geen bestanden uit 

onbekende bron en zorg voor een 

scheiding tussen werk en privé. Hiermee 

kun je malware-infectie beter voorkomen. 

 

 

Open geen links en bijlages in mail van 

onbekende (verdachte) afzenders; 

controleer of je te maken kunt hebben 

met phishing of een hoax en delete de 

mail.   

 

 

Zorg ervoor dat je alle persoonsgegevens 

die je in een digitaal dossier (map) 

bewaard, maar op één plek staat. 

Verwijder mails als je die hebt 

opgeslagen in dat dossier. Doe dat ook 

met bijlagen van een mail uit je 

verzonden items. 

 

 

Als je gevoelige informatie per post moet 

versturen, realiseer je dan dat ook 

vertrouwelijke informatie in handen van 

bijvoorbeeld gezinsleden kan vallen. Niet 

iedereen houdt rekening met het 

briefgeheim. Verder kan een brief ook 

verloren gaan (datalek). 

 

3.4 Fax (ouderwets, maar redelijk veilig) 

 

Gebruik voorgeprogrammeerde 

telefoonnummers. Zo heb je minder 

kans dat je een verkeerd nummer 

intoetst en de gegevens vervolgens op 

een verkeerde plek terechtkomen. 

 

 

Bel naar de geadresseerde voordat je 

een fax met persoonsgegevens stuurt. 

Vraag een ontvangstbevestiging. 

 

 Laat geen vertrouwelijke gegevens  
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liggen bij de fax (of printer) 

3.5 Voicemail 

 

Wees voorzichtig met het inspreken 

van een  voicemailberichten. Iemand 

anders dan de ontvanger kan  het 

bericht mogelijkerwijs beluisteren 

 

3.6 Internet 

 

Wees voorzichtig met het binnenhalen 

van  bestanden van internet, met name 

.exe-bestanden. 

 

 

Zet geen vertrouwelijke gegevens op 

een „vreemde‟  internetsite, ook al zijn 

de gegevens beveiligd met  een 

wachtwoord. Plaats ook géén 

vertrouwelijke  gegevens in Dropbox, 

Google Drive of mail, tenzij je zeker 

weet dat je met een betrouwbare partij 

zaken doet (overweeg Europese 

alternatieven als Stack en Protonmail).  

 

 

Gebruik je professionele e-mailadres 

niet voor  privéaangelegenheden met 

een zakelijk karakter.  De praktijk is 

daarin namelijk geen partij. 

 

3.7 Wifi 

 

Laat je laptop, tablet of telefoon niet 

automatisch  verbinding maken met 

wifi. Een crimineel kan net  doen of hij 

je 'thuis' router is ook al ben je in een 

openbare ruimte, en maakt zo 

verbinding met je  device. 

 

 

Kies zorgvuldig je wifi-verbinding, niet 

een naam die  er op lijkt. Je kunt dan 

op een verkeerd netwerk terechtkomen 

waarbij een ander je verkeer kan 

onderscheppen, zonder dat je dat in de 

gaten hebt (man-in-the-middle). 

Gebruik bij voorkeur geen openbare 

wifi-netwerken, maar gebruik je 

mobiele data/hotspot 

 

 
Bezoek geen sites die een verhoogd 

risico op  malware infectie met zich 
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meebrengen, zoals het  geval is bij 

gratis demoproducten, spelletjes, 

porno, etc. 

3.8 Sociale media 

 
Wees voorzichtig met wat je plaatst op 

sociale media.   

 

 

Bescherm je inlogcode en wachtwoord 

op sociale  media heel goed; iemand 

die zich als jou voordoet,  kan je 

identiteit misbruiken, bijvoorbeeld 

richting  een patiënt. 

 

 

Nodigt iemand uit je zakelijke kring 

(klant, patiënt, leerling, etc.) je – in je 

hoedanigheid als  professional - uit als 

„vriend‟ op een sociale  netwerksite? 

Weiger de uitnodiging en leg uit 

waarom.  

 

 
Scherm je profiel voldoende af op je 

sociale media 

 

 

Houd er rekening mee dat schriftelijke 

(digitale) communicatie – zoals e- mail, 

chatapps) gemakkelijk kan worden 

gepubliceerd.  Zo kun je met één druk 

op de knop een hele  

berichtenwisseling mailen of 

publiceren. 

 

 

3.9 Draagbare devices (USB, smartphone, laptop, etc.) 

 

Zorg ervoor dat waar dat mogelijk is 

persoonsgegevens alleen in een portal 

(digitaal dossier) worden opgeslagen. Als 

er uitzonderingen zijn (papieren archief, 

back-up), bedenk dan dat hiervoor ook 

bewaartermijnen gelden en dat ook deze 

gegevens goed beveiligd moeten worden 

bewaard/opgeslagen.  

 

 

Wil je hoog-vertrouwelijke gegevens mee 

naar  buiten nemen op een onbeveiligd 

medium zoals  dvd, SD-kaart of 

onbeveiligde USB-stick (dus niet 

versleuteld), beveilig  dan het bestand zelf. 

Losse bestanden kun je eenvoudig 

versleutelen in MS Office. Ook het 
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programma 7zip is een optie; het zorgt 

voor een sterke versleuteling als je een 

wachtwoord opgeeft. 

 

Als je telefoonnummers en namen van 

klanten, patiënten, leerlingen, 

medewerkers etc. vanuit zakelijk oogpunt 

op je smartphone opslaat, zorg dan voor 

goede beveiliging van je telefoon 

(wachtwoord en versleuteling plus wissen 

op afstand). Overweeg om niet de 

volledige namen te gebruiken. Bedenk ook 

wat je doet als je contact via SMS of 

chatapp onderhoudt dat iemand anders 

de smartphone van je klant in handen kan 

hebben (identiteitsfraude).  

 

 

Noem geen naam en toenaam van de 

klant, leerling, etc. in je  Outlook-agenda 

en in de (interne) mail. Beperk je  tot 

initialen en een nummer of overweeg 

zorgvuldig. Versleutel je smartphone als je 

je agenda, mail en contactpersonen 

synchroniseert met je smartphone. Zonder 

versleuteling liggen deze  gegevens 'op 

straat'. Alleen beveiliging met een 

wachtwoord is onvoldoende. 

 

 

Als je telefoon persoonsgegevens bevat en 

deze wordt gestolen, blokkeer de telefoon, 

wis de gegevens op afstand en neem zo 

snel mogelijk contact op met het 

aanspreekpunt voor 

datalakken/informatiebeveiliging.  Zo 

verklein je het risico dat je 

contactgegevens in  verkeerde handen 

vallen (als die alleen op de SIM -kaart 

staan) en er kan bovendien niet meer met 

jouw  nummer worden gebeld 

(identiteitsfraude en  financiële schade). 

 

 

Doe nooit een USB stick, cd-rom of dvd 

van  onbekende herkomst in je p.c. of 

laptop. Er kan een zelf-startend 

programma op staan dat  spyware 

installeert of de macht over je p.c.  

overneemt.  Vind je een onbekende USB-

stick, geef deze aan je  leidinggevende of 

aan je aanspreekpunt voor  

informatiebeveiliging. 

 

3.10 Foto’s 
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Gebruik voor het maken van foto's en 

films van  klanten, leerlingen, 

medewerkers, etc. geen smartphone of 

tablet, tenzij je zeker weet dat er geen 

apps zijn die het materiaal doorspelen. 

Een gewone  camera is beter, maar 

bedenkt dat de geheugenkaartjes 

daarin niet zijn beveiligd. Werk dus heel 

zorgvuldig. 

 

 

Verwijder foto's en films als ze niet 

meer nodig zijn. Verplaats foto's en 

films desgewenst naar een omgeving in 

het netwerk die voorzien is van de 

juiste  autorisatie. 

 

 

Maak foto's en films als professional 

niet op je privé telefoon. Dit voorkomt 

dat foto's en films van patiënten  

tussen de familiefoto's terechtkomen. 

Houd op alle informatiedragers (laptop, 

telefoon, tablet) een scheiding aan 

tussen zakelijk en privé. Dat betekent 

dat je bij voorkeur aparte apparaten 

gebruikt voor zakelijk en privé (dus, 

twee laptops). 

 

 

Toon foto‟s van mensen niet aan 

anderen tenzij  deze daar uitdrukkelijk 

toestemming voor hebben gegeven 

 

3.11 Dossiers 

 

Registreer zorgvuldig. Iemand die het 

later  terugleest, op een andere tijd, 

andere plaats en in  een andere context, 

moet het kunnen begrijpen. 

 

 

Dossiers zijn actueel en qua inhoud 

geschikt  voor inzage door de 

betrokkene. 

 

 

Gegevens zijn alleen in het dossier 

opgeslagen en niet op andere plekken 

zoals Outlook/e-mail. Een e-

mailsysteem is geen opslagsysteem, 

maar een communicatiesysteem. 

 

 

Houd bij voorkeur geen eigen 

administratie  (werkaantekeningen) bij.. 

Relevante informatie hoort alleen in het 

dossier en nergens anders (dus ook: 

actief verwijderen uit je e-mailaccount). 

Eigen werkaantekeningen of 
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administratie kunnen bij onbevoegden 

terechtkomen en ze worden niet mee 

verwijderd als een bepaald dossier 

wordt verwijderd volgens de 

bewaartermijnen. 

 

Beperk de registratie tot het minimum 

dat nodig is. Irrelevante informatie 

versluiert andere informatie,  kan lekken 

en kan een eigen leven gaan leiden 

 

 

Bij voorkeur geen vertrouwelijke 

gegevens printen. Geprinte informatie 

kan zoekraken en kan  verouderd zijn 

tijdens het gebruik. Gebruik je de 

gegevens niet meer, vernietig ze dan. 

 

3.12 Delen van persoonsgegevens 

 

Controleer altijd eerst of iemand 

bevoegd is informatie in te zien, voordat 

je toegang geeft. 

 

 

Bedenk dat je zelf alleen kennis mag 

nemen van  informatie over natuurlijke 

personen als je rechtstreeks  betrokken 

bent bij die persoon/dienstverlening. 

Het feit dat je informatie kunt zien, 

betekent niet  dat je deze informatie 

ook mag zien. Beter nog: zorg voor een 

goede rechtentoekenning. Mag je iets 

niet zien, dan moet je er ook niet bij 

kunnen. Bespreek dit als hierin zaken 

niet goed lopen. 

 

 

Houd er bij het delen van gegevens 

rekening  mee dat kinderen van 12 tot 

16 jaar  medeverantwoordelijk zijn voor 

hun dossier.  Dit  betekent dat de 

verantwoordelijkheid van de  ouders in 

bijzondere situaties kan worden  

overruled. Jongeren vanaf 16 jaar 

kunnen hun wettelijke 

vertegenwoordigers uitsluiten van 

bepaalde informatie (bijvoorbeeld 

onderwijs) 

 

 

Wees je bewust van welke informatie je 

geeft aan  derden, beperk je tot het 

noodzakelijke.  Een teveel aan 

informatie kan oneigenlijk worden  

gebruikt. 

 

 Verstrek geen persoonsgegevens aan  
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een organisatie  waarvan je weet dat die 

zijn informatiebeveiliging,  bijvoorbeeld 

de autorisatie, niet op orde heeft. Kom 

je in een moeilijke situatie wat dit 

betreft,  bespreek dit dan in je team 

 

Geef géén informatie over personen 

door als iemand belt  (ook niet als dat 

verzekeraar, politie of Raad voor  

Kinderbescherming is), maar noteer de 

vraag met de  gegevens van de beller en 

stem af met de  verantwoordelijke, 

wettelijke vertegenwoordiger, etc. Als je 

de gevraagde informatie met expliciete 

toestemming  kunt verstrekken, verzeker 

je jezelf ervan dat je de juiste persoon  

aan de lijn hebt. Dit doe je bijvoorbeeld 

door  terug te bellen via een nummer 

dat al eerder in je bezit  was. 

 

 

Let op als een gescheiden ouder belt 

omdat dit een  ouder kan zijn zonder 

gezag over het kind of omdat  de 

informatie die je geeft oneigenlijk kan 

worden  gebruikt in een conflict tussen 

de twee echtelieden. Denk aan 

onderwijs/kinder-

opvang/gezondheidszorg 

 

 

Zorg ervoor dat je in specifieke situaties 

toestemming hebt om informatie te 

delen  

 

 

Natuurlijke personen hebben recht op 

inzage in hun complete dossier. Zorg er 

bij inzage voor dat er geen gegevens 

van derden worden getoond. 

 

 

Als medewerkers hun dossier willen 

inzien, zorg ervoor dat dit kan zonder 

dat ze dossiers van anderen kunnen 

inzien (blijf erbij).  

 

 

Adresseer vertrouwelijke informatie 

altijd aan een natuurlijk persoon – niet 

aan een commissie of bestuur, etc. 

 

 

Informeer een klant, sollicitant of 

medewerker over  hoe er met zijn 

gegevens wordt omgegaan, met  name 

over wie er inzage zal hebben. Verwijs 

naar  wat er hierover op de website staat 

(privacyverklaring) 

 

 

Gegevens worden alleen daarvoor 

gebruikt waarvoor ze zijn verzameld. Ze 

mogen niet voor een ander doel worden 
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gebruikt. 

 

Wees duidelijk naar je klant en/of 

medewerker toe in wat er met zijn 

gegevens gebeurt. 

 

3.13 Samenwerken aan veiligheid 

 
Maak afspraken met elkaar over privacy 

en  informatiebeveiliging. 

 

 
Spreek elkaar aan op onvoldoende  

informatiebeveiliging 

 

 

Meld een datalek direct bij het 

aanspreekpunt van de organisatie. Er is 

een datalek als er vertrouwelijke 

persoonsgegevens in handen van  

onbevoegden zijn gekomen of 'op straat 

liggen', ook als deze versleuteld zijn. 

Ook als je niet meer bij je gegevens kunt 

(onherstelbaar verlies of verminking van 

gegevens) is sprake van een datalek.  

 

 

Signaleer je dat informatie onvoldoende  

beschikbaar is, onvoldoende 

betrouwbaar is of  onvoldoende is 

afgeschermd, meld dit dan in het  team 

'bij de koffie', bij je lokale aanspreekpunt 

voor  de informatiebeveiliging, bij de 

verantwoordelijke, etc. 

 

 

Als een klant, medewerker of 

bijvoorbeeld wettelijk 

vertegenwoordiger je  opmerkzaam 

maakt op een  

informatiebeveiligingsrisico of -incident, 

bespreek  dit dan in het team of met de 

verantwoordelijke.  Informeer eventueel 

de melder over wat er gebeurt met de  

melding 

 

 

Denk na over wat je doet, hoe je praat, 

hoe je  handelt. Kijk eens kritisch naar je 

eigen handelen 

 

3.14 Aanbevelingen voor managers  

 
Wees duidelijk in wie verantwoordelijk is 

voor welke  gegevens c.q. werkprocessen. 

 

 

Neem informatiebeveiliging periodiek op als  

onderwerp in het werkoverleg en/of, het 

managementoverleg. Leg de resultaten vast 
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in een actie- of PDCA-lijst.  Ook als er niets 

bijzonders uit het overleg komt,  is het 

verstandig om dat vast te leggen  als 

bewijsstuk (bijvoorbeeld bij audits kun je 

dan tonen/bewijzen dat actief aan 

informatiebeveiliging wordt gewerkt in de 

praktijk. 

 

Maak iemand aanspreekpunt voor  

informatiebeveiliging en/of datalekken. 

Taken kunnen zijn:  

 meldpunt bij incidenten of constateerde 

infobeveiligingsrisico‟s 

 periodieke check op de werkvloer of er 

volgens het beleid wordt gewerkt en 

geeft adviezen/tips ter verbetering 

 houdt  de registratie bij van incidenten 

  zorgt ervoor dat informatiebeveiliging 

in het  werkoverleg en - als dat er is - 

managementoverleg  wordt behandeld 

 ziet er op toe dat  problemen rondom 

informatiebeveiliging goed vertaald  

worden naar de bedrijfsvoering 

(protocollen,  techniek, deze checklist). 

 

 
Wees duidelijk naar nieuwe medewerkers 

toe wat  er van hen verwacht wordt. 

 

 Voer periodiek een risicoafweging uit.  

 
Spreek elkaar aan op onvoldoende  

informatiebeveiliging.   

 

 

Wees duidelijk in privacyverklaring, 

missie/visie,  informatiebeveiligingsbeleid, 

werkafspraken,  protocollen etc. 

 

 

Check periodiek of werkafspraken, 

protocollen etc.  worden nageleefd. Dit kan 

door onderwerpen in het  werkoverleg te 

behandelen, in individuele  gesprekken, 

audits of door middel van een door  

medewerkers in te vullen enquête. 

 

 

Houd een registratie bij (actie/PDCA-lijst) 

met punten rondom informatiebeveiliging, 

denk aan bevindingen uit de genoemde 

check  of uit meldingen van datalekken, 

incidenten en  risico‟s. 

 

 

Behandel informatiebeveiliging als een 

gewoon  kwaliteitsonderwerp; neem 

informatiebeveiliging  bijvoorbeeld op in 

intervisiegesprekken met  collega‟s en 

medewerkers 
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 Digitale zelfbescherming 4

Zodra je een browser opent, worden je bewegingen op het web gevolgd. Dat 

was ooit anders. Toen het halverwege de jaren ’90 langzamerhand steeds 

gewoner werd om een internetverbinding te hebben, was het web een 

vrijplaats voor iedereen. Als er al advertenties op een website werden 

getoond, waren dat gewoon afbeeldingen met een link naar een product. Nu 

lijkt het internet meer op een grote commerciële bel, waar je nauwelijks 

meer om advertenties heen lijkt te kunnen. En met alle trackmogelijkheden, 

contentfilters, etc. is er van een vrijplaats geen sprake meer.   

 

Ondertussen weet je dat privacy online belangrijk is en dat jouw persoonlijke 

gegevens volgens de EU-wetgeving goed moeten worden bescherm door 

bedrijven. Je kunt zelf ook iets doen. In dit hoofdstuk kijk je achter de schermen 

van degenen die graag jouw informatie willen hebben, waardoor de urgentie om 

jezelf (en je organisatie) online te beschermen tegen de buitenwereld nog beter 

duidelijk wordt. Je leert hoe je minder sporen kunt achterlaten, hoe je je identiteit 

beter kunt beschermen en hoe dit helpt om ook het bedrijf waar je werkt veiliger 

te maken tegen indringers.  

 

Achtereenvolgens worden deze onderwerpen behandeld: 

 

4.1 DRIE GLUURDERS ONTMASKERD ............................................................................ 37 

4.2 DATAHANDEL ................................................................................................... 39 

4.3 MASSASURVEILLANCE ......................................................................................... 39 

4.4 JE SMARTPHONE ALS SURVEILLANCE-APPARAAT ......................................................... 40 

4.5 MINDER SPOREN ACHTERLATEN ............................................................................ 41 

4.6 JEZELF BESCHERMEN TEGEN ANDEREN ..................................................................... 42 

4.7 ENCRYPTIE ....................................................................................................... 42 

4.8 LINKS ............................................................................................................. 42 

 

Onze informatie beschermen, dat kan: de technologie is er. We moeten alleen de wil 

hebben en het doen (en het liefst tijdig). 

4.1 Drie gluurders ontmaskerd 

In de onlinewereld heb je te maken met drie partijen die informatie van je willen 

hebben. Meestal nemen ze het zonder dat je het in de gaten hebt. Ik heb het over: 

 

 commerciële partijen, die achter de schermen ongevraagd in je data handelen; 

 overheden, o.a. voor industriële spionage, politieke pressie, SyRI, Wiv/AIVD; 
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 andere kwaadwillenden (stalkers, hackers, lurkers, criminelen). 

 

In paragraaf 3.5 vind je meer informatie over hoe je je zo goed mogelijk kunt 

wapenen tegen gluurders.  

 

Speciale kwetsbaarheid in het gevecht om je gegevens is je smartphone, want die is 

het moeilijkst (niet) te beveiligen. Wil je hier meer over weten, bekijk dan eens de 

documentaire “Smartphones en apps … heb jij echt niets te verbergen”, te vinden op 

Indigo Revolutions. In dit programma word snel duidelijk welke info een app-

ontwikkelaar van jouw smartphone kan inzien en ophalen als jij 'ja' als om bepaalde 

toestemmingen wordt gevraagd). 

 

Commerciële partijen 

De techgiganten als Microsoft, Google en Apple worden al langer beschuldigd van 

surveillance capitalism. Je complete onlinegedrag wordt verzameld, in kaart gebracht 

en gebruikt om geld mee te verdienen via advertenties of op andere manier je 

gedrag te beïnvloeden. Het meest recente voorbeeld waarmee dat gebeurde was de 

combinatie Facebook en het Engelse bedrijf Cambridge Analytica, waarbij sprake was 

van misbruik van ruim 50 miljoen dataprofielen van Amerikanen voor politieke 

doeleinden. Dat verhaal krijgt nog een staartje.  

 

Overheden & datadrift 

Klokkenluider Snowden, je-weet-wel, heeft via de door hem naar buiten 

gesmokkelde documenten aangetoond hoe vér overheden gaan in hun zoektocht 

naar informatie. Alles wat via het internet aan communicatie verloopt, wordt 

opgeslagen. De NSA zegt dat ze data verzamelen om terrorisme te voorkomen, maar 

waarom werd Merkel dan door de NSA afgeluisterd voordat ze überhaupt 

bondskanselier was? Zie ook paragraaf 3.3, „Massasurveillance‟. 

 

De NSA mag van de Amerikaanse overheid alle data verzamelen, want voor de 

nationale veiligheid is alles namelijk toegestaan. De definitie daarvan is ruim: ook een 

goed-draaiende economie valt daaronder. Bedrijfsspionage, industriële spionage is 

één van de manieren om de concurrentie voor te blijven. Het budget van de NSA is 

dan ook enorm. Natuurlijk blijft de spionage niet beperkt tot de NSA. Ook van de 

Chinese, Russische en Noord-Koreaanse overheden is bekend dat zij spioneren. De 

kans dat ze op jouw werk meekijken is groter dan jezelf in de gaten hebt. Werk je 

bijvoorbeeld bij een bedrijf dat nieuwe software ontwikkelt of een slimme nieuwe 

machine, of werk je bij een organisatie met installatietekeningen van belangrijke 

gebouwen, dan kun je er gerust vanuit gaan dat het bedrijf een target, doelwit, is.  

 

Kwaadwillenden 

Een speciale categorie die op je gegevens uit kan zijn is de categorie  

kwaadwillenden. Het kan gaan om criminelen die je geld afhandig willen maken 

(bijvoorbeeld via phishing of ransomware), maar denk ook aan stalkers of criminelen 

die proberen bedrijfsgeheimen te stelen via jouw laptop (of misschien zelfs via een 

IoT-robotstofzuiger die een plattegrond van de organisatie maakt en doorstuurt via 

internet). Ik zou die criminelen niet per se hackers willen noemen, want dan doen we 

de mensen met goede inborst te kort. Hackers zijn er in alle soorten en maten (van 

whitehat, redhat tot blackhat, van responsible disclosure tot hacking en phishing).  

http://www.indigorevolution.nl/onthullende-documentaire-over-het-gebruik-van-smartphones-en-apps-heb-jij-echt-niets-te-verbergen/
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4.2 Datahandel 

Een heel goed beeld van wat datahandel nu precies is, wordt helder door de Zembla-

uitzending 'Data, het nieuwe goud‟. De datahandel gaat kortweg gezegd om het 

verhandelen van data uit gebruikersprofielen voor advertenties. Die gebruikers-

profielen worden aangelegd op basis van het surfgedrag in je browser. Dat gebeurt 

via trackingcookies die je over verschillende websites volgen. Het lijkt erop dat die 

met een nieuwe ePrivacy-verordening in Europa aan banden wordt gelegd.  

 

4.3 Massasurveillance 

Sinds Snowden zijn werk als klokkenluider deed, weten we dat de Amerikaanse 

inlichtingendienst NSA alle communicatie die via het internet verloopt, 

onderschept en bewaart. William (Bill) Binney was tot na 9/11 technisch directeur 

van de NSA. Hij legde de basis voor een data-analysesysteem zoals de NSA dat 

tegenwoordig gebruikt. Helaas koos de NSA niet voor zijn versie met „Thinthread‟, 

het privacyvriendelijke surveillanceprogramma van Binney, maar voor Trailblazer. 

Trailblazer was erop ingericht álle communicatie (ongericht en inhoudelijk) te 

verzamelen in plaats van metadata als basis te nemen. Die privacyschending was 

https://www.npo.nl/zembla/02-12-2015/VARA_101375750
https://www.expressvpn.com/nl/education/biography/william-binney
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reden voor Binney om op te stappen en de klok te luiden. Binney weet waar hij 

het over heeft en gebruikt tegenwoordig de door Snowden gelekte informatie 

dankbaar om zijn werk als klokkenluider nog beter te kunnen doen. Dankzij 

mensen als Snowden en Binney weten we hoe ver de inlichtingendiensten gaan in 

hun massasurveillance, in hun datadrift.  

De surveillancetechnieken gaan heel ver (men schijnt zelfs een laptop via 

ultrasoon geluid te kunnen afluisteren) en alle techgiganten als Google, Microsoft, 

Verizon, etc. zijn onder de Patriot Act verplicht hun medewerking te verlenen. Het 

gaat zelfs zo ver dat in chipsets van alle p.c.‟s en laptops van na 2008 

achterdeurtjes zijn ingebouwd om iemand gericht te kunnen afluisteren. Dit is een 

groot probleem voor mensen die hun werk op het scherpst van de snede 

verrichten, zoals advocaten, onderzoeksjournalisten, medici, politici, etc. Vaak 

worden technieken simpelweg ingezet voor industriële spionage 

(bedrijfsspionage), want ook dat valt onder „national security‟ in de VS. 

Hoe dan ook; nu verzuipen de inlichtingendiensten in informatie, waardoor ze 

volgens Binney door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Het is zoeken naar 

een speld in een hooiberg als je de informatie wilt gebruiken om terroristen op te 

sporen én voor te zijn. Er is simpelweg te veel onbeduidende informatie.    

Wil je hier meer over weten, dan kan ik de films „Citizen four‟ (2014, gratis via 

YouTube) en „A good American‟ (2015, gratis met Duitse nasynchronisatie via 

YouTube) aanraden. In Citizenfour staat Snowden centraal en in A good American 

staat Bill Binney centraal. Binney legt in deze film helder uit dat zijn programma 

Thinthread het drama van 9/11 had kunnen voorkomen. Engels, geen 

ondertiteling. 

4.4 Je smartphone als surveillance-apparaat 

Onnodige toestemming 

In Smartphones en apps … heb jij echt niets te verbergen van Avro/Tros, NPO (te 

vinden op Indigo Revolutions) wordt duidelijk hoe kinderlijk eenvoudig het is om 

informatie van een anders telefoon te verzamelen. Bijvoorbeeld berichten, 

bestanden en foto‟s kunnen gemakkelijk worden afgetapt als je toestemming aan 

de app-ontwikkelaar geeft. Vaak wordt er om meer toestemming gevraagd dan 

nodig is voor de app om zijn werk te kunnen doen.  

Tip: zoek op het internet naar een opensource-app die de functies heeft die jij wilt 

gebruiken. Kies voor alternatieven. Trek waar mogelijk (hangt onder andere af van 

de functionaliteit van je telefoon) toestemmingen in die niet nodig zijn voor de 

app om te werken via het instellingenmenu van je smartphone. 

Gevaarlijke gratis WiFi 

Het is niet alleen gemakkelijk om via apps toegang tot een smartphone te krijgen. 

Ook het gebruik van gratis WiFi-accesspoints maken je kwetsbaar. Tijdens de 

verkiezingscampagne van PiratenPartij Amsterdam werd die kwetsbaarheid als 

bewustwordingsonderdeel gebruikt. Het werd snel duidelijk onder de 

treinreizigers. Reizigers die inlogden via WiFi-punt „Dit is de NS‟, kregen een 

webpagina te zien waarop ze door de partij werden verwelkomd. Niet iedereen 

https://www.youtube.com/watch?v=4EgTXEn15ls
https://www.youtube.com/watch?v=8u0QT5fHaEo
http://www.indigorevolution.nl/onthullende-documentaire-over-het-gebruik-van-smartphones-en-apps-heb-jij-echt-niets-te-verbergen/
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kon de actie waarderen, maar het maakte daardoor extra duidelijk dat je moet 

oppassen hoe je je telefoon gebruikt. Kwaadwillenden kunnen zo met je 

meekijken.  

Tip: ga alleen via bekende WiFi-hotspots online, gebruik alleen die waarvoor een 

wachtwoord nodig is en gebruik buiten je bekende, veilige punten alleen 

betaalde mobiele data.  

4.5 Minder sporen achterlaten 

Een aangepast werkwijze: je browser 

Door iets anders te werk te gaan, maak je het commerciële partijen veel moeilijker 

om je te volgen en een uitgebreid profiel over jou aan te leggen. Sommige punten 

zijn in het begin misschien onhandig, maar je went er waarschijnlijk sneller aan dan je 

zou vermoeden..  

 

 Tegen de advertentiegekte (oftewel: een uitgebreid gebruikersprofiel 

voorkmoen): gebruik de browserextensie Ghostery en/of een andere 

advertentieblokker in je browser. Zo blokkeer j advertenties, 

trackmogelijkheden en locatiediensten.  

 Gebruik startpage.com als zoekmachine. Gebruik deze niet alleen als 

startpagina, maar voeg de zoekmachine ook aan de browser toe; zo kun je 

deze ook als standaardzoekmachine instellen als je zoek via de url-balk 

bovenin. 

 Gebruik vimeo naast of in plaats van YouTube. 

 Zet je GPS-locatie op je telefoon standaard uit. 

 Zet webgeschiedenis uit in je Google-account (accountinstellingen  services 

 webgeschiedenis verwijderen en onderbreken). 

 Blijf niet ingelogd bij je Google-account (of andere dienst). 

 Koppel zelf geen diensten (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.), maar log steeds 

apart in (met verschillende wachtwoorden via je wachtwoordmanager).  

 Gebruik alternatieve diensten zoals Telegram, Signal of Wire voor Whatsapp 

en bijvoorbeeld Stack van TransIP in plaats van Dropbox. 

 

Aangepaste werkwijze: conformeren of diversiteit 

Het moeilijkst van al die tips is misschien wel de laatste: om voor alternatieve 

diensten te kiezen als het om sociale platforms gaat. De meeste mensen 

gebruiken al langere tijd een bepaalde dienst en daardoor is het haast onmogelijk 

om een ander pad te kiezen; je wordt als het ware gedwongen je te conformeren 

mede door andere gebruikers in je omgeving. Mensen zijn vaak verbaasd als ik 

vertel dat ik geen whatsapp gebruik. “… maar dwing je dan anderen niet 

om een extra app te installeren?”. Het is maar hoe je het bekijkt.  

 

Toch blijkt een overstap in de praktijk blijkt dit minder problematisch dan je in 

eerste instantie zou verwachten. Als jij met een andere berichtservice dan 

WhatsApp werkt, zul je zien dat mensen die graag met je willen chatten die 

andere dienst ook installeren en gebruiken. En hoe meer mensen voor 

alternatieven kiezen, hoe normaler het wordt om je eigen keuzes te maken. En 

http://www.ghostery.com/
https://startpage.com/
http://vimeo.com/
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wat Stack betreft: dat biedt nog meer functionaliteit dan Dropbox ook en de 

aanbieder is een Nederlandse organisatie.  

 

Aangepaste werkwijze: technieken 

Er zijn allerlei mogelijkheden minder digitale sporen achter te laten of informatie 

te verbergen. Je kunt, afhankelijk van je doel, verschillende browsers gebruiken, 

cookies uitschakelen, plugins activeren die je beschermen tegen tracking, 

software kiezen die geen informatie over jou deelt tot en met het gebruik van een 

VPN die je IP-adres maskeert.  

 

In twee artikelen van Artheos krijg je twintig tips aangereikt die je helpen je 

privacy online te vergroten: 

 

 tien simpele manieren om je privacy online te vergroten 

 tien extra technieken om je privacy online verder te vergroten 

4.6 Jezelf beschermen tegen anderen 

Wil je jezelf leren beschermen tegen ongewenste gluurders, lees dan het boekje 

„Persoonlijke informatiebeveiliging‟, (door Helma de Boer en Arjen Kamphuis), of 

(heel uitgebreid) „Informatiebeveiliging voor o.a. journalisten‟ (door Silkie Carlo en 

Arjen Kamphuis). Deze digitale uitgaves zijn gratis te downloaden zonder 

registratie.  

4.7 Encryptie 

Werk je met gevoelige gegevens, zorg er dan voor dat je versleuteld kunt 

communiceren (bijvoorbeeld mailen: Thunderbird en chatten: Telegram, Signal, 

Wire). Sla daarnaast je bestanden versleuteld op via Veracrypt. 

In hoofdstuk 4 wordt het een en ander uitgelegd over hoe encryptie werkt, hoe je 

bestanden kunt versleutelen en/of verbergen en hoe je mailencryptie kunt 

toepassen. Wil je meer weten over encryptie, lees dan het uitgebreide boek dat in 

paragraaf 3.6 is genoemd en ga dan bij voorkeur naar een cryptoparty. Hier 

leggen experts je precies uit hoe het werkt en ze helpen je met het instellen ervan 

op je eigen laptop.  

4.8 Links 

 Het internet als vrijplaats voor iedereen verdwijnt 

  

https://www.artheos.nl/10-simpele-manieren-om-je-privacy-online-te-vergroten/
https://www.artheos.nl/10-technieken-om-je-privacy-online-verder-te-vergroten/
https://www.artheos.nl/uitgave-digitaal-boekje-persoonlijke-informatiebeveiliging/
https://www.artheos.nl/update-vertaling-informatiebeveiliging-voor-o-a-journalisten/
http://www.folia.nl/actueel/111917/miriam-rasch-het-internet-als-vrijplaats-voor-iedereen-verdwijnt
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ord. 

 

1.7 Webtips 

 

 

 Crypto … party! 5

Goed. Jij wilt een stapje verder zetten en aan de slag gaan met encryptie.  

 

Achtereenvolgens komt aan bod: 

 

5.1 ZO WERKT ENCRYPTIE ......................................................................................... 44 

5.2 MAIL VERSLEUTELEN .......................................................................................... 44 

5.3 GEGEVENS VERSLEUTELEN ................................................................................... 46 

5.4 LINKS ............................................................................................................. 47 

 
  

 

https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/538:_Security 
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5.1 Zo werkt encryptie 

5.2 Mail versleutelen 

Versleuteld mailen doe je bij voorkeur via het mailprogramma Thunderbird van 

Mozilla. Je kunt dit allemaal gratis gebruiken en zelf instellen als je een beetje handig 

bent. Prima alternatieven voor e-mailencryptie zijn betaalde diensten van 

bijvoorbeeld Startpage en Protonmail. Hiervoor zijn geen bijzondere instellingen 

nodig. De encryptie wordt voor je geregeld.  

Je kunt ook versleuteld mailen in Outlook en Gmail en omdat dit de meestgebruikte 

e-mailprogramma‟s zijn, wordt hieronder ook  uitgelegd hoe je encryptie in die 

programma‟s kunt gebruiken. Dit is in beide gevallen helaas minder eenvoudig dan 

de drie daarboven genoemde opties.  

Encryptie via Thunderbird 

Download het e-mailprogramma Thunderbird en volg de stappen die Bits of 

Freedom in de toolbox heeft opgenomen. In een paar stappen kun je mailen met 

encryptie (naar anderen die ook mailen met encryptie). Op dit moment (maart 2018) 

is er een bètaversie van Thunderbird waarin encryptie standaard is geregeld.  

https://support.mozilla.org/nl/kb/berichten-digitaal-ondertekenen-en-versleutelen
https://www.startmail.com/en/
https://protonmail.com/
https://toolbox.bof.nl/handleiding/handleiding-pgp-thunderbird/
https://toolbox.bof.nl/handleiding/handleiding-pgp-thunderbird/
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Encryptie via Outlook 

Waar encryptie standaard in alle Outlook-versies tot en met 2010 zat ingebakken 

(wat helaas niemand gebruikte), moet je sinds Outlook 365 betalen voor 

encryptie. Je betaalt dan maandelijks licentiekosten voor het gebruik van de 

module Office 365 Message Encryption. Dat kost zo‟n € 2,- per gebruiker per 

maand. Er zijn ook andere oplossingen: bijvoorbeeld Encryptomatic maakte een 

extensie voor Outlook: https://www.encryptomatic.com/openpgp/ (gratis voor 

persoonlijk gebruik, niet-commercieel gebruik en voor journalisten). In oudere 

versies van Outlook kun je digitale handtekeningen toevoegen; dat is 

vergelijkbaar met encryptie. 

 

Encryptie via Gmail 

Gmail zegt dat het je mail versleutelt, maar dat klopt niet helemaal. Ze versturen 

mails via een versleutelde verbinding (TLS) en dat is niet hetzelfde als 

versleuteling van de inhoud. TLS staat voor Transport-Layer-Security. Het 

betekent dat je e-mails via een beveiligde verbinding worden verstuurd, zolang 

beide kanten van die verbinding gebruikmaken van TLS. De inhoud van je e-

mailbericht wordt niet versleuteld. Zodra je mail niet via een met TLS-beveiligde 

verbinding wordt verstuurd, is de inhoud leesbaar. Google heeft hier een heldere 

FAQ over geschreven. 

 

Je kunt wel versleuteld mailen via Gmail. Daarvoor moet je je Gmail-account 

voorzien van PGP/GPG. Hieronder staat precies beschreven hoe dat moet. Maar 

belangrijker: bij Gmail is de kans veel groter dat iemand gewoonweg toegang tot 

je account krijgt door in te loggen. Dit risico kun je vrijwel uitsluiten door een 

sterk wachtwoord te gebruiken en een tweefactor-authenticatie te gebruiken. Je 

logt dan in met je wachtwoord, én met een eenmalige code die naar je telefoon 

wordt gestuurd. Waarschijnlijk heb je daar meer aan.  

 

Browser-extensie Gmail voor versleuteling 

Je kunt je mails binnen Gmail bijvoorbeeld versleutelen met de browser-extensie 

„Mymail-Crypt for Gmail‟.  

 

Stappen: 

 Open Google Chrome. 

 Ga naar de Chrome Webstore (open eventueel Chrome, instellingen en zoek 

naar „extensie‟ om de link naar de webstore te vinden). 

 Zoek „mymail crypto‟: 

https://www.encryptomatic.com/openpgp/
https://support.office.com/nl-nl/article/Elektronische-handtekeningen-a0b14746-da5d-4743-a909-7e9be5911196#__toc262112911
https://toolbox.bof.nl/adviezen/veilig-mailen-met-tls/
https://www.google.com/transparencyreport/saferemail/faq/?hl=nl#what_do_you_mean_by
https://www.google.com/transparencyreport/saferemail/faq/?hl=nl#what_do_you_mean_by
https://chrome.google.com/webstore/category/themes?hl=nl
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 Installeer de gevonden extensie. 

 Je kunt de benodigde instellingen doen via „Meer hulpprogramma‟s‟ 

Extensies. 

 Zoek MyMail en klik op „opties‟ 

 Een nieuw scherm opent zich en 

via de menubalk bovenin kun je 

de benodigde instellingen doen: 

o Maak een private key 

aan; 

o Er ontstaat meteen een 

publieke key (die heeft 

de ander nodig om jou 

versleuteld te kunnen 

terugmailen); 

o Plak hier de publieke sleutel van degene met wie je versleuteld wilt 

mailen. 

 Als je een nieuw bericht maakt, zie je onderin bij de verzendknop de 

mogelijkheid om encryptie aan je mail toe te voegen. 

 Stuur je nu een bericht, vul dan je wachtwoord in en kies „Encrypt and sign‟. 

Nu wordt de inhoud van je bericht versleuteld en verstuurd aan je vriend van 

wie je een publieke sleutel hebt. Doe je eigen publieke sleutel er als bijlage bij 

(plak de tekst in kladblok en noem deze jenaam.asc). Met die sleutel kan de 

ontvanger je ook weer versleutelde berichten terugsturen: 

 

 

 

Er zijn trouwens goede alternatieven voor een e-mailservice als Gmail, ook gratis 

maar mét standaardversleuteling, bijvoorbeeld Protonmail. Werkt ook perfect op 

je mobiele telefoon en je kunt het tegelijkertijd in je webbrowser gebruiken. 

5.3 Gegevens versleutelen 

Behalve het versleutelen van je communicatie, kun je ook je gegevens 

versleutelen. Dat is verstandig, want als jouw USB-stick of laptop in handen van 

een ander komt, kan men de data eenvoudig uitlezen als deze niet is versleuteld.  

 

Veracrypt als kluis voor gevoelige gegevens 

Je gegevens kun je bijvoorbeeld versleutelen via het gratis programma VeraCrypt. 

Gevoelige data zet je met dat programma in een soort kluis. Hoe dat werkt staat 

uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3 van het gratis boekje „Persoonlijke 

https://www.artheos.nl/uitgave-digitaal-boekje-persoonlijke-informatiebeveiliging/
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informatiebeveiliging‟ dat ik in samenwerking met Arjen Kamphuis, cybersecurity-

expert, voor het Broodfonds schreef. 

Meer versleutelen 

Denk ook na over het versleutelen van PDF‟s en bijvoorbeeld je notities van 

Evernote. Vaak is in software een encryptiefunctie ingebouwd. Ook mobiele 

telefoons hebben tegenwoordig de mogelijkheid om je data te versleutelen. Zie 

ook paragraaf 2.3. 

5.4 Links 

 Zo versleutel je je e-mails 

 Waarom Jan zijn e-mail niet versleutelt (met uitleg over TLS) 

 E-mail versleutelen, handleiding Thunderbird door Bits of Freedom 

 PGP-sleutels, zo werkt het, toolbox Bits of Freedom 

 Veracrypt, kluis voor versleutelde bestanden 

 

  

https://www.artheos.nl/uitgave-digitaal-boekje-persoonlijke-informatiebeveiliging/
http://woutervanloon.com/zo-versleutel-je-je-e-mails/
https://www.cqure.nl/kennisplatform/waarom-jan-zijn-e-mail-niet-versleutelt
https://toolbox.bof.nl/handleiding/handleiding-pgp-thunderbird/
https://toolbox.bof.nl/adviezen/sleutelbeheer/
https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html
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 Over de auteur 6
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Stuur daarvoor een e-mail naar:  helma@artheos.nl (PGP-sleutel 0xEEA94382). 
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Bijlage 1 – Startpage als zoekmachine instellen 

In twee stappen stellen we Startpage in als standaardzoekmachine: in de eerste 

stap maken we Startpage de standaardpagina waarmee de browser opstart. In de 

tweede stap voegen we Startpage als zoekmachine toe aan de browser.  

 Ga naar startpage.com/ned en selecteer „Instellen als startpagina‟ 

 Een nieuw schermpje opent zich: 

 

 Houd de linkerknop van de muis ingedrukt en sleep de afbeelding met de 

muis naar het „home‟-symbool en laat de muis los 

 Er verschijnt een pop-up met de vraag „Wilt u dat dit document uw nieuwe 

startpagina wordt? Klik op „ja‟ 
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 Klik vervolgens op „Toevoegen aan <browsernaam>‟  de naam van de 

browser hangt af van met welke browser u werkt: 

 Volg de stappen die in beeld komen om Startpage als zoekmachine ook aan 

de browser toe te voegen 

Als dit is gebeurd, kun je Startpage ook als standaardzoekmachine instellen; dat 

gaat net een stapje verder dan Startpage alleen als startpagina te gebruiken. Ga 

hiervoor naar de opties/instellingen van de browser (bij bijna iedere browser 

rechtsboven via een menu te benaderen en kies de juiste uit): 

  



Reader Digitale Privacy 

 

51/54 

 
 artheos.nl – versie 1.3 

Bijlage 2 - Metadata 

Weet jij wat metadata zijn? Weet je hoeveel ze over je kunnen verklappen? Of 

over anderen? Het is goed je ervan bewust te zijn dat alle bestanden metadata 

opslaan. Dat zijn alle gegevens die niet over de inhoud van je bestand of e-mail 

gaan, maar alle randzaken. Denk bij e-mail bijvoorbeeld aan de onderwerpregel, 

verzendtijdstip en afzender/geadresseerde.  

Elk programma dat je gebruikt kan specifieke metadata-instellingen hebben. Zorg 

er daarom voor dat je weet welke informatie wordt opgeslagen in (bestanden 

van) het programma dat je wilt gebruiken en of en hoe je die informatie kunt 

verwijderen. Zo zorg je ervoor dat de metadata onschadelijk voor je zijn. Je kunt 

dit bijvoorbeeld achterhalen via onlineonderzoek naar het bewuste programma 

en de gebruikte bestandsformaten.   

Open een bestaand Word-bestand uit je account en klik op „Bestand‟. Bekijk 

welke gegevens er staan genoteerd (bewerkingstijd, maker, etc.). Je kunt hier 

gegevens aan toevoegen of verwijderen. 
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Bijlage 3 wachtwoordmanager en sterke wachtwoorden 

Een wachtwoordmanager helpt je veilig omgaan met wachtwoorden. Je hoeft dan 

maar één overkoepelend wachtwoord te onthouden om de rest te kunnen 

gebruiken.  

Er zijn twee manieren om het je gemakkelijk te maken om voor ieder account dat 

je online gebruikt een ander, ingewikkeld wachtwoord te gebruiken: 

 via een lokale wachtwoordenkluis, zoals Keepass (eventueel te combineren 

met een browser-plugin); 

 via een extensie/plug-in in je browser, zoals LastPass. 

Voor de eerste moet je een account aanmaken, voor het gebruik van Keepass is 

dat niet nodig.  

Loop altijd even de „instellingen‟ van een programma of plug-in door na 

installatie. Je kunt hier allerlei basisinstellingen aangeven, bijvoorbeeld aangeven 

op welk moment de kluis moet sluiten (na bepaalde duur van inactiviteit).  

Gebruik van Keepass (lokaal) 

 Download Keepass 

 Download eventueel de Nederlandse vertaling via Keepass, vertalingen 

Keepass is een lokale database. Kies is voor „bestand‟  maak nieuw. Zo maak je 

een kluis aan voor je wachtwoorden. Je wordt gevraagd de kluis een naam te 

geven en ergens op te slaan. Vervolgens moet je een hoofdwachtwoord instellen: 

 

https://keepass.info/download.html
https://keepass.info/translations.html
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Kies hier een wachtwoordzin die je gemakkelijk kunt onthouden. Dat kan een 

favoriete dichtregel zijn of wat voor zin dan ook. Hoe langer de zin, hoe moeilijker 

het wachtwoord te kraken is. Je kunt eventueel een noodblad aanmaken, printen 

en deze in een fysieke kluis leggen, zodat je later altijd in de kluis kunt komen, 

ook als je je wachtwoord toch bent vergeten. 

Vervolgens kun je al je wachtwoorden in deze kluis opbergen en gebruiken als je 

aan het surfen bent. Het is een kwestie van knippen en plakken. Dat is de meest 

veilige manier om met wachtwoorden om te gaan.  

Klik op het sleuteltje voor een nieuwe invoer. Dat ziet er zo uit: 

Een nieuw scherm opent zich en je ziet dat er al een wachtwoord wordt 

gesuggereerd (via de puntjes wordt het wachtwoord leesbaar). Dit wachtwoord 

kun je kopiëren en plakken in het inlogveld.  
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Gebruik van LastPass – cloud 

 Ga naar LastPass Free 

 Voeg LastPass toe als extensie of add-on/plug-in 

Je weet ondertussen hoe je een extensie of plug-in aan je browser kunt 

toevoegen en waar je deze kunt terugvinden.  

 Ga naar „add-ons‟ en vink aan „Automatisch uitloggen wanneer alle 

browservensters en Firefox afgesloten is voor (mins)‟.   mins = minuten 

 Maak een account aan en volg de stappen van LastPass. Voor velen zal dit 

fijner werken omdat het iets minder omslachtig is dan het gebruik van 

Keepass. De laatste is minder gemakkelijk te onderscheppen door 

kwaadwillenden.  

 

https://www.lastpass.com/nl

