
 
 

Social Media 
We delen enorm veel op sociale media. Soms iets te veel en daar maken hackers misbruik 
van. Deze vorm van data verzamelen wordt Open Source Intelligence (OSINT) genoemd en 
kan worden ingezet bij een hackaanval. 
 
Kijk uit met wat je deelt 
Mensen plaatsen geregeld foto’s van hun paspoort, rijbewijs en concertkaartjes op sociale 
media. Misschien denk je: dat is dom. Dat is het ook, maar het gebeurt nog steeds massaal. De 
barcode op je concertkaartje kan door een ander worden gebruikt, met een foto van een 
paspoort en rijbewijs kun je een lening op naam van iemand anders afsluiten. 
Kijk dus goed uit met wat je deelt op sociale media. Heb je een vervelende ex die je in de 
gaten houdt? Plaats dan niet op sociale media waar je op dat moment bent. Wacht je op een 
pakketje van een webwinkel? Een hacker kan zich voordoen als een medewerker van de 
webwinkel om vervolgens ‘gegevens te controleren’. Het is vooral een kwestie van beseffen 
wat voor jou de risico’s zijn. 
 
Let op je privégegevens 
Bij veel bedrijven hoef je enkel je naam, geboortedatum en woonadres op te geven om te 
verifiëren dat jij het écht bent. Deze gegevens zijn erg gemakkelijk online te vinden: mensen 
vieren hun verjaardag op sociale media en vertellen (indirect) waar ze wonen, bijvoorbeeld 
door een Instagram-foto te plaatsen van hun nieuwe huis. 
Het lukte een hacker om op deze manier een medewerker van een telecomprovider om de tuin 
te leiden en een telefoonnummer van iemand anders op zijn naam te zetten. Daardoor kreeg 
hij de controle over de WhatsApp van het slachtoffer. Deze manier van hacken wordt ook wel 
social engineering genoemd, een aanvalstechniek waarbij mensen worden gemanipuleerd. 
Daarnaast zijn vaak onbedoeld je antwoorden op geheime vragen online te vinden, zoals de 
naam van je eerste huisdier 🐱 of de geboorteplaats van je moeder. Let hier op. Je kunt beter 
willekeurige antwoorden op geheime vragen geven en deze opslaan met een password 
manager. 
 
Googel jezelf 
Wat doet een hacker die informatie over een doelwit wil verzamelen? Juist: de naam van het 
doelwit googelen. Doe dit ook regelmatig bij jezelf, zodat je weet wat er allemaal online over 
jou te vinden is. Je kunt bijvoorbeeld een melding instellen, zodat je een e-mail krijgt wanneer 
jouw naam wordt gevonden in de zoekmachine. Ook is het mogelijk om in sommige gevallen 



gevoelige informatie uit de zoekmachine te laten verwijderen. 
Ook kan het handig zijn om te googelen op je BSN-nummer. Er zijn inmiddels datalekken 
bekend waarbij een burger zijn eigen BSN-nummer met google in documenten heeft 
teruggevonden. 
Van de zoekmachines Google, BING en Yahoo is bekend dat ze alles wat je zoekt 
verzamelen. Wil je dit niet dan kun je gebruik maken van alternatieve zoekmachines zoals 
bijv. DuckDuckGo, die werkt hetzelfde maar slaat niets op 
 
Zet je berichten op privé en log jezelf uit 
We plaatsen ontzettend veel berichten op sociale media. Het is daarom goed om per sociaal 
netwerk te kijken of jouw profiel op privé moet worden gezet. Deel je veel over jouw 
privéleven op Facebook en Instagram? Zet je Facebook-profiel dan op privé (bekijk hier hoe 
jouw profiel er voor niet-vrienden uitziet) en je Instagram-account achter een slotje. Hetzelfde 
geldt voor Snapchat. 
Twitter is een iets ander verhaal, omdat velen er juist zitten om gehoord te worden. Mocht je 
een openbaar Twitter-profiel hebben, let dan extra goed op wat je deelt: van je locatie- tot 
privégegevens. Log jezelf ook uit als je geen gebruik meer maakt van het apparaat waarmee je 
op Twitter bent ingelogd, bijvoorbeeld een openbare computer of de laptop van een vriend. 
 
Kijk uit voor de Kamer van Koophandel 
Veel zzp’ers schrijven zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) in met hun woonadres en 
privénummer. Dat is lekker makkelijk en je kunt zo direct met je eigen bedrijfje aan de slag. 
Hierdoor duiken helaas ook overal op het internet privégegevens op die aan je bedrijf 
gekoppeld zijn. Deze gegevens kunnen door hackers worden misbruikt. 
Als je jezelf wilt inschrijven bij de KvK, gebruik dan een werkadres in plaats van je 
woonadres. Daarvoor moet je wel een werkruimte hebben. Er zijn ook organisaties waarbij je 
voor enkele tientjes per maand een inschrijflocatie voor de KvK kunt huren. Gebruik voor de 
inschrijving ook een ander telefoonnummer, bijvoorbeeld een prepaid 06-nummer. Verwerk 
bovendien niet je eigen naam in de naam van je bedrijf. Door geen verwijzing naar je naam 
te gebruiken, ben je minder goed vindbaar in het handelsregister. 
 
Maak een veilige kopie van je ID 
Het is wel degelijk mogelijk om een veilige digitale kopie van jouw paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs te maken. De overheid heeft daarvoor een handige app uitgebracht: KopieID. Met 
de app streep je gevoelige informatie weg, zoals een burgerservicenummer. Ook kun je met 
een watermerk het doel van de kopie aangeven, zoals kopie voor hotelovernachting op datum. 
 
Doe de Security Checkups 
Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om je beveiligingsinstellingen na te lopen, waaronder 
Google, Facebook en Twitter. Je ziet op die manier onder meer op welke apparaten je bent 
ingelogd en welke diensten allemaal toegang hebben tot jouw account. Als je periodiek deze 
controles uitvoert, vind je altijd wel een apparaat of dienst die geen toegang meer hoeft te 
hebben tot jouw account. 
 


