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EEN HANDLEIDING IN SOCIAL NETWORK PRIVACY 

Sociale netwerken bieden zowel organisaties als consumenten een ongekende nieuwe manier in wereldwijde communicatie. Nooit hebben 
ideeën zo vrij gereisd en zijn verbindingen zo naadloos gemaakt. Bijna iedereen op aarde heeft de mogelijkheid om een online identiteit te 
creëren en te acteren op een real-time wereldwijd podium. Het potentieel bereik van deze identiteiten maakt ze extreem krachtig. Helaas maakt 
het ze ook gemakkelijk te exploiteren, te vervalsen, te verkrijgen en mogelijk extreem te misbruiken. 

Gebruikers en bedrijven zouden de schaal van deze veiligheids risico moeten waarderen en actie ondernemen om hun online identiteiten veilig 
te stellen. De potentiële gevolgen kunnen ernstig zijn: gebruikersaccounts kunnen worden gekaapt om kwaadaardige links of spam aan 
vrienden en aanhangers te verspreiden. Privé-informatie kan per ongeluk publiekelijk worden gedeeld waar het voor altijd op het internet 
woont. 

Gelukkig zijn de eerste stappen voor het vermijden van deze valkuilen ingebouwd in de netwerken zelf. Sociale netwerken geven gebruikers de 
mogelijkheid om hun beveiligings- en privacyinstellingen aan te passen. Een paar minuten op elk netwerk kan helpen om cyberaanvallen en 
beschamend informatieverlies te beperken. 

Deze handleiding is een leidraad van stappen die moeten worden genomen om de privacyinstellingen van uw accounts op de belangrijkste 
sociale media netwerken te versterken: Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en LinkedIn. Voor elk sociaal netwerk in deze handleiding 
behandelen we de basis van online veiligheid op elk platform.  

Houd er rekening mee dat de aanbevelingen in dit document de meest veilige instellingen vertegenwoordigen, maar sommige 
kernfunctionaliteiten van de netwerken zelf kunnen beperkt zijn. Sommige van de voorgestelde wijzigingen van de instellingen kunnen uw 
profiel mogelijk te strikt beveiligen. Gebruik alsjeblieft uw eigen oordeel bij de uitvoering van de wijzigingen. 
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SOCIAL NETWORK PRIVACY QUICK FACTS 

FACEBOOK 
• Accepteer nooit verzoeken van mensen die je niet kent.

• Veronderstel dat alles wat door u is geplaatst, zichtbaar is buiten uw vriendenlijst (familieleden, collega's, hackers en meer)

• Gebruik niet hetzelfde wachtwoord over meerdere accounts (gebruik een wachtwoordbeheerder, wij adviseren Lastpass en Dashlane).

• Controleer altijd dat de berichten en afbeeldingen waarop u bent gemarkeerd, veilig zijn en dat u de zichtbaarheidsinstellingen beperkt
heeft.

• Plaats geen foto's die aangeven dat u langere tijd weg bent van huis, aangezien een cyberbedreiging
gemakkelijk in een fysieke vorm kan worden gevormd.

• Snelle tip: kijk elke dag voor de periode van een jaar de verjaardagsberichten na en verwijder mensen/connecties
waar je niet ‘close’ mee bent. Dit is een makkelijke manier voor als je honderden connecties hebt.

2. Klik op het slotje in de rechterboven hoek van de pagina en selecteer ‘Privacy Checkup.’
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SOCIAL MEDIA PRIVACY HANDLEIDING 

3. Your Posts is de eerste
stap van de Privacy
Checkup. Zorg dat
‘Friends’ (of de ‘Who
would you like to see
your next post?’) optie
is geselecteerd voor het
geschikte publiek.

5. Misschien wel de belangrijkste stap, zorg
dat persoonlijke informative, email en
telefoon niet zichtbaar is voor wie dan ook
in je netwerk. Alle deze informatie moet
staan op ‘Only Me.’ Klik dan op ‘Finish up!’
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6. Ondanks dat Facebook zegt dat
alles klaar is zijn er nog een
aantal stappen te doen. Klik op
de lock icon aan de
rechterbovenkant van de
pagina en klik ‘See More
Settings’ aan de onderkant.

7. In het eerste deel, ‘Who can see my
stuff,’ zorg dat  ‘Use Activity Log‘ is
actief onder ‘Review all your posts
and things you’re tagged in.’ Dit
zorgt voor een extra controle voor
posts en fotos waar je in getagged
bent niet direct op je network
zichtbaar zijn
.

8. Onder ‘Who can contact me?’, de
optie ‘Friends of Friends’ is
geadviseerd. Note: het is belangrijk
om te onthouden dat als een vals
profile connect met een vriend je
mogelijk het volgende slachtoffer
bent.

9. Onder het ‘Who can contact me?’
onderdeel, zorg dat strict filtering is
geactiveerd voor je inbox. Prive berichten
worden gebruikt voor phising en links
versturen.
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10. In het ‘Who can look me up?’ onderdeel is de meest veilige instelling voor de eerste twee vragen, email adres and telefoonnummer, ‘Friends’ is.

12. Volgende stap is om je ‘Friends and Followers’ lijst te verbergen dit kan je doen via je profiel pagina onder de 'Friends' tab.
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SOCIAL MEDIA PRIVACY HANDLEIDING 

13. Op de ‘Friends‘
pagina, klik op de
pencil icon in het
midden boven
'Search for your
friends' veld.
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3. Login Alerts: Selecteer ‘Get Notifications,’ en selecteer email en text berichten voor het geval 1 van de twee is gehacked.

1.
2.
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4. ‘Login Approvals’: Selecteer de optie ‘Require a security code to access my account from unknown browsers.’ Dit
is ook bekend als de 2-step verificatie en geeft een extra security laag om te voorkomen dat je account wordt gehacked. Note: dit
vereist wel dat je mobiele telefoonnummer is gekoppeld aan het account.

5. ‘Code Generator’: activeer de code generator.

6. ‘Trusted contacts’: Kies niet voor trusted contact want je kan gewoon via het Facebook team je account gegevens krijgen met
overlegging van een geldig legitimatie bewijs. Het duurt wat langer maar is wel veiliger.

7. ‘Your Browsers and Apps’: Verwijder alle apparaten die zijn opgeslagen. Dit kan worden gedaan door op de remove button te
klikken naast elk apparaat en app  (vergeet niet om op ‘Save Changes‘  te klikken).

8. ‘Where You’re
Logged In’: Hou dit
goed in de gaten.
Als een onbekend
apparaat is in
sessie sluit dan
deze sessie door te
klikken op ‘End
Activity’ en/of
‘End All Activity,’
en verander direct
alle wachtwoorden.

Note: Facebook voegt 
een verified icon  
voor echte, populaire 
account. Let daar op bij 
met name bekende 
personen 
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TWITTER 

• Volg enkel mensen / profielen die je kent.

• Accepteer enkel followers die je kent en vertrouwd.

• Controleer regelmatig je connecties (zeker wanneer het je persoonlijke account betreft
en niet eentje die voor het ‘algemene publiek’ is bedoeld) sommige mensen hebben
meerdere accounts.

• Tweets zijn publiek en zoekbaar tenzij je dat goed hebt ingesteld.

2. Selecteer ‘Settings’ van de dropdown lijst.
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3. Aan de linkerkant van het scherm selecteer ‘Security and privacy.’ De instellingen pagina komt aan de rechterkant.

4. ‘Login verification’: Selecteer de optie ‘Verify login requests.’

6. ‘Login with Code’: Als je niet wilt dat je mobiele nummer gekoppeld is aan je twitter account dan selecteer je ‘Always require a
password to log in to my account.’ Als je wel je mobiele nummer wilt koppelen dan kies je voor ‘Allow my account to log in
with either a password or login code.’
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7. ‘Photo tagging’: Voor de meest veilige instelling selecteer je ‘Do not allow anyone to tag me in photos.’ *

9. ‘Tweet Location’: Deselecteer 'Add a location to my Tweets'. Als dat geselecteerd was klik ‘Delete all location information.’

11. ‘Address Book’: Gebruik dit om je contacten te beheren en controleer ze regelmatig.

12. ‘Personalization’ en ‘Promoted content’: Deselecteer beide opties.
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13. ‘Twitter for teams’: Selecteer ‘Do not allow anyone to add me to their team.’
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DE BESTE PRIVACY INSTELLINGEN OP INSTAGRAM 

Profile Privacy Instellingen 

1. Ga naar je profiel pagina.

2. Op Android device, klik op de three
vertical dots in de rechterbovenhoek.
Gebruik je iOS device, klik op de gear icon in
de rechterbovenhoek.

3. Onder ‘Account’, selecteer ‘Private Account’ om af te schermen.
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LINKEDIN 
• Maak alleen verbinding met mensen die je kent of vertrouwd en controleer je connecties regelmatig.

• Vertrouw geen links die worden gestuurd door onbekende personen.

• Wees bedacht op verkoop of recruitment berichten dat gevoelige data bevat of betaalopdrachten bevat.

2. Ga naar de ‘Privacy Controls’ column.
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3. Behalve als je iedereen je updates wilt laten zien selecteer je ‘Choose who can follow your
updates’ onder ‘Your  connections,’ en dan ‘Save Changes.’

5. ‘Who can see your activity feed': De meest veilige instelling is: ‘Only You.’ Selecteer ‘Only You,’ en selecteer ‘Save Changes.'
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6. Selecteer What others see when you’ve viewed their profile: Selecteer 'You will be totally anonymous.' *

9. ‘Show/hide “Viewers of this profile also viewed” box’: Deselecteer deze optie.

7.
8.
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11. Settings: Controleer dat je Twitter en Wechat accounts niet zijn gelinked aan je profiel.

12. Edit your public profile: Aan de rechterkant van het scherm onder ‘Customize Your Public Profile,’ selecteer de
eerste optie: ‘Make my public profile visible to no one.’ *
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GOOGLE+ 
• Net als alle andere netwerken zorg dat je connecties bekend zijn bij je en controleer deze ook regelmatig.

•  Zorg dat je 2-step verification gebruikt voor je Google account. Dit zorgt namelijk ook voor de bescherming van
je gehele account (email, agenda, drive en docs).

2. In de dropdown box selecteer  'Settings.'
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3. ‘Who can interact with you and your posts’: Voor beide opties ‘Who can send you notifications’ en ‘Who can
comment on your public posts’ de belangrijkste instelling is ‘Only You.’

7. ‘Photos and Videos’: Deselecteer de eerste twee opties. Selecteer de optie  ‘Don’t feature my publicly-shared
Google+ photos as background images on Google Products & services.’

4.

5.

6.



SOCIAL MEDIA PRIVACY HANDLEIDING 

8. ‘Profile’: Deselecteer alle opties. *

9. ‘Location settings’: Zorg dat deze instelling is uitgeschakeld.

* Deze instelling beperkt wellicht de functionaliteit van een bepaald deel van het social network.

CONCLUSIE 
Social networks zijn ongelooflijk krachtige manieren om wereldwijd te communiceren in een split-second. Door deze handleiding te volgen 
hopen wij dat in ieder geval bij te dragen aan de basis veiligheids en privacy instellingen van jouw account. Een paar minuten hierin investeren 
op uw eigen profiel zal zorgen dat u minder vatbaar bent voor hackers, privacy leak, take-overs en andere zaken. 

Ondanks deze instellingen is het natuurlijk altijd nog nodig de ‘common sense’ te hanteren. Klik nooit op links die je niet kent of vertrouwd. 
Controleer regelmatig je connecties. Zorg dat two-step authentication wordt gebruikt. Gebruik sterke wachtwoorden. En misschien wel een 
hele belangrijke post niets wat je niet wilt dat je oma wilt lezen. Wees slim! Wees veilig. 

Neem gerust contact met ons op als u bepaalde vragen heeft of gebruik wilt maken van onze Social Media veiligheids dienst. 

OVER INTERPI

INTERPI doet naast recherchewerkzaamheden het beveiligen van organisaties en personen op social media en digitale communicatie 
platformen. In de wereld van constante connectiviteit en social sharing staan gebruikers uiteraard bloot aan diverse gevaarlijke invloeden van 
buitenaf.  

Door het continue monitoren van social media platformen cyber attacks, information loss, social engineering campaigns, account compromise en 
fraude, zorgt INTERPI voor veiligheid en monitoren waar mensen kwetsbaar zijn – op social media. 

020-3690030 PI@INTERPI.NL 




