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Privacy

“Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn 
beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet 
behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en 

niemand openbaren.  

Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in 
mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge 

het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.”

- Hippocrates, eed, 400 v. Chr. 



“Praat niet met 
de hulp over wat 

wij hier in het 
huis beleven”

“Dat wat wij hier 
beleven is enkel 
van het gezin”

1971 - Veertiende Algemene Volkstelling: 
“Wat is de nachtelijke locatie van uw auto?”



Want ziet, hoe rijk het leven is, 
ze zien de televisiequiz 
en wonen in betonnen dozen, 
met flink veel glas, dan kun je zien 
hoe of het bankstel staat bij Mien 
en d'r dressoir met plastic rozen.

Wanneer werd privacy 
opgenomen in de grondwet?

Wanneer werd privacy 
opgenomen in de grondwet?

“Privacy” werd opgenomen in 
de grondwet in 1983

Het recht om met rust 
gelaten te worden en in 
controle te zijn over de 

informatie van jezelf



Verschil tussen het  
publieke domein  

&  
het privédomein



“Privacy paradox”

“Privacy paradox”

Delen en beschermen

Een digitale samenleving

Waarin persoonsgegevens 
verwerkt worden op grote 

schaal

Waarin persoonsgegevens 
verwerkt worden op grote 

schaal

Organisaties die uw 
persoonlijke data graag 

verwerken



Maar niet alleen bedrijven 
willen uw gegevens…



"Onderdanen dienen rechten in te leveren om er 
orde en veiligheid voor terug te krijgen.” 

- Thomas Hobbes (1588-1679)

versus

"De belangrijkste taak van de staat is het 
bevorderen van persoonlijke vrijheid. Vrijheid mag 

enkel en alleen worden ingeperkt als het de 
vrijheid van een ander in gevaar brengt. In alle 

andere gevallen staat privacy voorop.”
- John Locke (1632-1704)



Op privacy moeten 
zuinig op zijn
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Privacy

Informatiebeveiliging

Cybercriminelen



Informatiebeveiliging



AVG



Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

• Sinds 25 mei 2018 actief 

• Versterking en (vooral) uitbreiding op de rechten van privacy 

• Organisaties moeten meer (en vooral beter) verantwoordelijkheid 
nemen 

• Meer bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

• Persoonsgegevens mogen niet zo maar verzameld worden. 

• Er is een grondslag nodig 

• Gegevens moeten goed beschermd worden tegen diefstal

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

• Toch verlies van persoonsgegevens (datalek)? Dan moet dit (in de 
meeste gevallen) gemeld worden bij zowel de Autoriteit 
Persoonsgegevens als de betrokkenen.



Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

• onderzoek; 

• voorlopige bevindingen; 

• zienswijze; 

• definitieve bevindingen; 

• openbaarmaking; 

• handhaving.

In notendop: 
Organisaties moeten beter zorgen 

voor uw persoonsgegevens

Privacy

Informatiebeveiliging

Cybercriminelen
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Cybercriminelen

Cybercriminelen

Hackers



Maar wat is een hacker 
eigenlijk?

Maar wat is een hacker 
eigenlijk?

hac·ken (hackte, heeft gehackt) 

inbreken in een computer



Maar wat is een hacker 
eigenlijk?

Bovengemiddelde interesse in 
techniek.  

Per toeval iets ontdekt dat eigenlijk 
niet zou moeten. 

En dat gebruiken.  

Voor goed of voor kwaad.



Hackers, cybercriminelen 
en boeven.

Ze hacken allemaal. Maar waarom?

Ze hacken allemaal. Maar waarom?

1. Uit verveling. Omdat het kan.

2. Om een punt te maken.

3. Financieel gewin.

Persoonsgegevens zijn geld waard.
Creditcard informatie: €1,-

Persoonsgegevens zijn geld waard.
Paspoort scans: €2,-



Persoonsgegevens zijn geld waard.
Game accounts: €20,-

Persoonsgegevens zijn geld waard.
Medische gegevens: >€50,-



Digitaal is het kinderspel



De vraag is dus niet of u 
gehackt wordt. Maar 

wanneer.

De vraag is dus niet of u 
gehackt wordt. Maar 

wanneer.

De gelegenheid maakt 
de hack



wanneer.

De gelegenheid maakt 
de hack

Maak het hen dus niet 
gemakkelijk

wanneer.

Maak het hen dus niet 
gemakkelijk

wanneer. wanneer.

Vijf tips



Tip 1. 

Maak gebruik van een sterke 
wachtzin

Tip 1. 

Maak gebruik van een sterke 
wachtzin

Ik eet graag rode bietjes in Augustus

wachtzin

Ik eet graag rode bietjes in Augustus

Ik 33t graag rode bietjes in @ugustus

Tip 2. 

Sla wachtwoorden op in een 
wachtwoordmanager



Sla wachtwoorden op in een 
wachtwoordmanager

Een digitale kluis

Tip 3. 

Open niet zo maar alle e-mailtjes

Open niet zo maar alle e-mailtjes

Het soms phishing mail zijn

Phishing mail is te herkennen aan…

…slechte of geen aanhef

…slecht taalgebruik

…een dwingende toon



Twijfel? Bel de afzender.

Tip 4. 

Weet wat u deelt online en met wie

Weet wat u deelt online en met wie

Bekijk de instellingen van 
bijvoorbeeld Facebook eens

Denk 3 keer na voordat u iets plaatst

Tip 5. 

Check altijd de website waarmee 
u bent verbonden



Check altijd de website waarmee 
u bent verbonden

…https (het slotje)

…is het het juiste adres?

…wees altijd op uw hoede

Maar bovenal: gebruik uw 
gezonde verstand online:)

@jochendenouden      info@jochendenouden.nl       jochendenouden.nl


