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Digitale veiligheid

Privacy Instellingen



Online bijeenkomst 

• Welkom

• Graag geluid uit

• Vragen graag via de chat of met een handje

• U krijgt de presentatie in pdf opgestuurd via de 

mail.

• Korte introductie op instellingen en privacy

• Aan de slag met instellingen op Whatsapp

• Aan de slag met instellingen op Facebook
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Gebruik altijd:

• Toegangscode op PC, Laptop, Tablet en Smartphone.

• Laat wachtwoorden niet onthouden.

• Maak regelmatig een back-up. (Reserve copie kan automatisch)

• Zorg voor laatste versie besturingssysteem.

• Zorg voor laatste versie te gebruiken Apps.

• Gebruik Viruskiller m.u.v. Apple device.

• Zorg voor de juiste privacy instellingen.



Privacy instellingen:
Zorg dat ze niet alles van je weten!!!

• Privacy instellingen voor:

• Whatsapp

• Facebook

• Microsoft

• Google

• Twitter

• Enz.



Privacy instellen gaat niet overal hetzelfde

Voor Microsoft en Google ga naar:

• je account en dan naar privacy instellingen.

Sociale media ga naar:

• instellingen bij de drie puntjes.

• instellingen bij de drie streepjes.

• instellingen bij een radertje.

Stel altijd uw privacy in,

laat de wereld niet meegenieten.



Privacy instellingen bij Facebook:

Algemene privacyinstellingen en hulpprogramma's | Facebook-

helpcentrum

https://www.facebook.com/help/325807937506242

Privacy instellingen Facebook aanpassen | Handleiding 

(mijnonlineidentiteit.nl)

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-facebook-

aanpassen/

Dit gaan we dadelijk met plaatjes oefenen.

https://www.facebook.com/help/325807937506242
https://www.facebook.com/help/325807937506242
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-facebook-aanpassen/


Privacy instellingen voor Twitter:

Twitter instellingen aanpassen, waaronder alle Twitter privacy 

instellingen (mijnonlineidentiteit.nl)

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/twitter-instellingen/

Twitter veilig gebruiken en minder risico lopen gehackt te worden 

(iculture.nl)

https://www.iculture.nl/tips/twitter-veilig-gebruiken/

https://www.mijnonlineidentiteit.nl/twitter-instellingen/
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/twitter-instellingen/
https://www.iculture.nl/tips/twitter-veilig-gebruiken/
https://www.iculture.nl/tips/twitter-veilig-gebruiken/


Voor alles geldt; stel uw Privacy in!



Extra veiligheid bij het inloggen door een 

Twee-factor-authenticatie.

Ook wel genoemde “Tweestapsverificatie”

Ontvang bij inloggen op een tweede device een bericht met een 

controlecode en/of aanwijzing ter controle of jij het wel bent die mag 

inloggen.

Inloggen bij Facebook → Verificatie bijv. op Smartphone.

Inloggen Twitter → Verificatie bijv. op iPad.

Inloggen Google → Verificatie via Gmail op Smartphone.

Enz. Enz.



Veilig internetten.

Zie op veiliginternetten.nl de informatie m.b.t. het instellingen bij de 

diverse Apps c.q. systemen. 

https://veiliginternetten.nl/

Informatie specifiek voor instelling op: 

Whatsapp

Privacy-instellingen in WhatsApp | SeniorWeb

https://www.seniorweb.nl/artikel/privacy-instellingen-in-whatsapp

https://veiliginternetten.nl/
https://www.seniorweb.nl/artikel/privacy-instellingen-in-whatsapp?gclid=Cj0KCQiAq7COBhC2ARIsANsPATG48Bh8dwUB_kK89xzozZemxYSx-Hyn9p-gGDdD1DJtgQp9H_gS2IcaAsx0EALw_wcB
https://www.seniorweb.nl/artikel/privacy-instellingen-in-whatsapp


Privacy instellingen bij Whatsapp
Aan de slag met Whatsapp bij het beginscherm volg de rode pijl.



Aan de slag met Whatsapp.



Privacy instellingen bij Facebook


