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Woord vooraf 

Beste lezer,


Bedankt voor het aanschaffen van dit handige, straight-to-the-
point hulpboekje van Van den Berg Technologie! 


De titel van dit boekje heeft de vorm van een hulpvraag. 
Normaal gesproken behandelt een Quicks™ boekje in dat 
geval het onderwerp aan de hand van een aantal deelstappen. 
U zult merken dat dit deze keer anders aangepakt is. 


Dit PDF-bestand bevat tips op het gebied van wachtwoorden: 
van zakelijke wachtwoorden tot manieren om deze te bewaren.


Voor nu wensen wij u veel succes bij het toepassen van onze 
tips en onthoud dat u ten alle tijden contact met ons op kunt 
nemen. Let er wel op dat u nooit zomaar uw wachtwoorden 
naar mensen doorstuurt, ook niet naar ons.


Veel plezier met lezen en toepassen,


Laurens van den Berg

Eigenaar bij Van den Berg Technologie 
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Het kiezen, gebruiken en bewaren van wachtwoorden is zo makkelijk nog 
niet. U bent niet de eerste als u momenteel voor alles hetzelfde wachtwoord 
gebruikt en die vervolgens nergens opschrijft. Omdat zoekmachines als 
Google Chrome bijna altijd direct vragen of u het wachtwoord wilt onthouden, 
staan veel van uw wachtwoorden opgeslagen in uw Gmail-account, als u die 
heeft. Als een hacker of kwaadwillende in dat geval achter uw Gmail 
gegevens weet te komen, kan hij of zij in een paar uur uw hele leven op zijn 
kop zetten. 

Want wat zou er gebeuren als die persoon mails zou sturen naar uw collega’s 
met gekke boodschappen, uw wachtwoorden van social media verandert, 
mensen chanteert (met uw naam) en vervolgens geld vraagt om ermee op te 
houden?

Als u hier nog nooit over nagedacht, bent u zeker niet 
de enige. Het lijstje hiernaast moet de meest gebruikte 
wachtwoorden voorstellen voor wereldwijde accounts. 
Zoals u ziet zijn deze niet bepaald veilig: ze zijn veel te 
makkelijk te raden. 

In dit boekje geven wij u tips voor: het (veilig) maken 
van een wachtwoord; wanneer u steeds een ander 
wachtwoord moet maken; het veilig bewaren en 
beheren ervan; het opnieuw instellen (resetten) en nog 
wat bonustips voor specifiekere situaties.
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Waar gaan we het over 
hebben?

1. 123456 
2. 123456789 
3. qwerty 
4. password 
5. 111111 
6. 12345678 
7. abc123 
8. 1234567 
9. password1 
10. 12345 

UK's National Cyber 
Security Centre (NCSC)



Zoals u las in de introductie bijten we de spits af met het maken van de 
wachtwoorden. Zie dit dus als een advies voor de eerstvolgende keer dat u 
een account aanmaakt. Of dat nou over twee maanden is, of u er vandaag 
nog één moet verzinnen, maakt niet uit. Onthoud de techniek (of het boekje) 
en pas deze techniek het liefst altijd toe. 

Een wachtwoord mag of moet bestaan uit een aantal verschillende tekens. In 
veel gevallen wordt u vrijgelaten om te kiezen voor wat u het beste lijkt. Laat 
u in dat geval niet verleiden om even iets makkelijks in te vullen of een 
wachtwoord te gebruiken dat u ook voor anders platform heeft toegepast. Dit 
vergroot het risico aanzienlijk op een lek van uw gegevens. 

Hoe? 

Simpel. Als u voor een onbelangrijk account (zeg: Zalando o.i.d.) een 
makkelijk wachtwoord gebruikt, zoals uw naam en geboortedag en deze 
vervolgens ook gebruikt bij uw Gmail-account, geeft u in essentie een 
voorzetje. Zie het namelijk zo: als uw Zalando wachtwoord onderschept 
wordt, is er waarschijnlijk geen man over boord. Maar als de hacker uw e-
mailadres heeft en binnen komt in uw mail-account (omdat u hetzelfde 
wachtwoord gebruikt) bent u opeens heel ver van huis! Zo’n onbelangrijk 
wachtwoord fungeert zodoende eigenlijk dus als manier om hackers ofwel
in de weg te zitten, ofwel mee te helpen. Die keuze is volledig aan u.
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Hoe maak ik een veilig 
wachtwoord?



Letters

Goed, nu u weet wat u niet moet doen (een makkelijk wachtwoord kiezen en 
vooral niet dezelfde gebruiken) is het zaak te vertellen wat u wél moet doen.

Een wachtwoord dat uit verschillende tekens bestaat is vanwege de 
verschillende mogelijkheden heel erg sterk. Zeker een minder 
samenhangende combinatie maakt uw wachtwoord een stuk lastiger te 
hacken. U zult begrijpen dat een hacker die weet dat uw eerste letters 
‘123wachtwo…’ zijn, zelf ook wel begrijpt wat daarna komt. Maar als u (als 
voorbeeld) het woord ‘mandvruit’ gebruikt (een verschrijving en omdraaiing 
van het woord fruitmand), worden de kansen opeens een stuk kleiner dat hij 
zomaar geraden wordt. 

U kunt er uiteraard ook zeer zeker voor kiezen om niet voor een minder 
samenhangende, maar voor een volstrekt willekeurige combinatie te gaan. 
Wat daarmee bedoeld wordt? 

Zoals u ziet zijn de volstrekt willekeurige combinaties nauwelijks nog steeds 
woorden: de truc is om ervoor te zorgen dat het nog wel uit te spreken is. 
Hierdoor wordt het voor u makkelijker om ze in te voeren. Ze zijn dan 
namelijk een stuk makkelijker in stukjes te verdelen. 

Volledige woorden Minder samenhangende 
combinaties

Volstrekt willekeurige 
combinaties

‘wachtwoord’ ‘mandvruit' ‘iolosidampssa’

janvanbensma’ 'bolluhbooz’ ‘uertinaswerx’

piet2001’ ‘slakroppensausfles’ ‘aswiminklot'
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Getallen en symbool

Hoewel woorden als ‘uertinaswerx’ natuurlijk extreem moeilijk tot überhaupt 
niet te raden zijn, is het in de meeste gevallen niet geoorloofd ze te 
gebruiken. Dit komt omdat bijna alle wachtwoorden wel een paar cijfers en 
symbolen moeten bevatten. Vaak zie je echter wel dat één symbool genoeg 
is, waar vaak voor een uitroepteken, apenstaartje (@) of vraagteken wordt 
gekozen. 

Wanneer u gevraagd voor een getallencombinatie te kiezen, hoeft u eigenlijk 
al minder uitgebreid na te denken dan bij de lettercombinatie. Door een zeer 
lastig woord is de getallenrij slechts een toevoeging. Wees ook hier echter de 
verantwoordelijkste en kies niet zonder na te denken direct ‘123’. Het is zeer 
goed te begrijpen en uw wachtwoord is ook dan al hartstikke sterk, maar iets 
meer creativiteit kan zeker geen kwaad. Een combinatie als ‘911’, ‘112', ‘456’ 
of ‘432’ zijn makkelijk te onthouden (noodnummers en op- en aftelrijtjes), 
maar tegelijkertijd wel weinig voorkomende toevoegingen.

Bij de symbolen kunt u natuurlijk zelf een goede plek en een passend 
symbool vinden. Daar is verder niet veel spannends aan, hoewel wij voor 
zowel de getallen als de symbolen nog een belangrijke tip hebben.

Velen zijn gewend een wachtwoord op te bouwen door tekst + getallen + 
symbool. Door hiermee een beetje te spelen, creëert u al snel onderscheid 
van de rest. Bedenkt u zich bijvoorbeeld hoe dat zou zijn bij het volgende 
wachtwoord:

Zoals u kunt zien, zijn er ook hier zéér eenvoudig weer extra foefjes te 
verzinnen die uw wachtwoord zeer professioneel en vooral zeer veilig maken. 

Tekst + Getallen + Symbool Tekst, getallen en symbool verwisselen

uertinaswerx2020! 20uertinaswerx!20 of @20uertinaswerx20
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Extra mogelijkheden

Er blijven nu nog twee niet onbelangrijke zaken liggen. De eerste hiervan is 
de hoofdletter. Net als bij de getallen en symbolen, is er ook voor de 
hoofdletter een (logische) standaard plek: de eerste letter. Naast dat u er dan 
meteen vanaf bent, is het natuurlijk ook een stuk makkelijker te onthouden. 
Maar u kunt ook hier natuurlijk creatief zijn. Neem nou het verschil tussen 
20Uertinaswerx!20 en 20uerTinaswerx!20. Ook in dit geval ligt de veiligheid 
weer volledig in uw hand.

Als laatste tip is er de lengte van uw wachtwoord. Och, alstublieft: maak het 
geen hele zin, hoor! Dat is nergens voor nodig. Let er alleen wel even op dat 
de meeste platforms aangeven: minimaal … tekens. Bedenk u dan dat een 
hacker verwacht dat er een grote kans is dat u voor … tekens kiest. Wijk hier 
dus van af: u zult zien dat u hiervan op de lange termijn profiteert.
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Samenvatting 

- Gebruik niet hetzelfde wachtwoord bij verschillende platforms

- Gebruik niet precies evenveel tekens als wat er vereist is


- Gebruik wel minder samenhangende of volstrekt willekeurige combinaties

- Probeer wel woorden te gebruiken die nog (wellicht met wat moeite) uit te 

spreken zijn

- Gebruik wel een ongebruikelijke cijfercombinatie, zoals 876 of 911 en zet 

deze niet altijd klakkeloos aan het eind van het woord

- Zet de hoofdletter wel op een andere plek dan aan het begin

- Kies (soms) wel een willekeurige plek voor het symbool




U herkent het wel. U had net zo’n ijzersterk wachtwoord en na een half jaar 
moet u hem weer verplicht aanpassen van uw werkgever. Wat doet u: iets 
compleet nieuws verzinnen of toch proberen met een variatie op de oude 
door te kunnen?

Hoewel het aangepaste wachtwoord zeer goed te herkennen is als een 
variatie op de eerste, is hij wel helemaal anders en wordt hij waarschijnlijk 
ook gezien als ‘nieuw’. Zo hoeft u niet weer helemaal te wennen aan nieuwe 
woorden en cijfers!

Het komt eigenlijk neer op:
- Kan de tekst opgebroken of verwisseld worden?
- Kan het/de getal(len) op een andere plek?
- Kies ik hetzelfde symbool en waar zet ik die neer?

Als u voor uzelf werkende antwoorden verzint op de bovenstaande vragen, 
bent u vrijwel gegarandeerd verzekerd van een (opnieuw) sterk wachtwoord. 
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Ik moet verplicht steeds een nieuw 
wachtwoord kiezen. Wat nu?

fundAsj!345 
Voorbeeld eerste wachtwoord

Asj@345fund 
Voorbeeld aangepaste wachtwoord



Als u ver van huis wil zijn, moet u uw wachtwoorden kwijtraken. Niet alleen kunt u hierdoor een 
onvoorstelbaar grote hoeveelheid gegevens verliezen, ook kan, wanneer überhaupt nog mogelijk, 
het terughalen ervan ontzettend veel tijd kosten. Het is dan ook belangrijk dat u weet hoe u uw 
wachtwoorden veilig bewaart en deze tevens praktisch kunt beheren.




In de wereld van cybersecurity is bovenstaande pictogram een samenvatting voor heel veel 
adviezen. Wanneer je ‘iets’ makkelijker maakt om te gebruiken, maak je het vaak (indirect) minder 
veilig. En wanneer je iets veiliger maakt, maak je het vaak (indirect) moeilijker. 


Denk hierbij aan de standaardplek voor een huissleutel. Hoeveel mensen leggen die wel niet 
onder de deurmat of onder een bloempot? De plek is makkelijk bereikbaar, niet snel te vergeten 
en u hoeft nooit aan uw sleutelbos te denken. Echter, een inbreker ook niet. De makkelijke 
sleutelplek zorgt voor een onveilig huis.


Andersom werkt het ook. Moet je altijd eerst naar de garage om daar een 10-cijferige code in te 
vullen waardoor een kastje open gaat waarin de sleutel zit, verbogen achter alle oude 
winterjassen, dan is uw huis enorm veilig. Maar is het praktisch? Niet bepaald.


Het is daarom ook zaak voor u zelf een balans te vinden. Het wachtwoord van uw Facebook-
account is natuurlijk iets minder belangrijk dan die van uw Gmail-account of de laptop die 
gebruikt wordt voor internetbankieren, terwijl u ook weer op heel veel platforms ingelogd kunt zijn 
met Facebook, waardoor deze voor u al weer een stuk belangrijker wordt.


Google 

Wanneer u gebruik maakt van zoekmachines als Google Chrome, zult u al snel merken dat er na 
het invoeren van een wachtwoord wordt gevraagd of u hem wilt opslaan of niet. Wanneer u dit 
doet, komt hij in de lijst met wachtwoorden op passwords.google.com. Hier kunt u inloggen op 
uw Gmail-account en een overzicht met al uw wachtwoorden bekijken.


Aanbieders 

Wanneer u geen gebruik wilt of kunt maken van Google Passwords, zijn er nog tal van (gratis en 
betaalde) alternatieven. Denk hierbij aan 1Password (https://1password.com/), KeePass (http://
keepass.info/), iCloud Sleutelhanger (https://www.apple.com/nl/support/icloud/keychain/) en 
LastPass (https://www.lastpass.com/nl). Vaak heeft u één heel lastig wachtwoord nodig, waarmee 
u vervolgens kunt inloggen op de lijst van het programma. Voor de rest worden wachtwoorden 
automatisch ingevuld als u wilt inloggen. Vergeet niet dit lastige wachtwoord goed te bewaren. 
Schrijf deze op papier een aantal keer op en bewaar hem op verschillenden plekken.
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Het veilig bewaren en beheren 
van wachtwoorden

Hogere veiligheid, 
Verminderd gemak

Groot gemak, 
Verminderde 
veiligheid

http://passwords.google.com
https://1password.com/
http://keepass.info/
http://keepass.info/
https://www.apple.com/nl/support/icloud/keychain/
https://www.lastpass.com/nl


Wachtwoorden op papier 

U zult begrijpen dat er ook risico’s verbonden zijn aan het internet. Wat nou als iemand uw 
wachtwoord achterhaalt? Dan heeft hij of zijn overal en altijd toegang tot uw gegevens. Soms kan 
het daarom slim zijn om zaken als pincodes en andere belangrijke wachtwoorden op papier te 
zetten en die, net als het wachtwoord van uw wachtwoord manager, op verschillende plekken in 
huis of op kantoor neer te leggen. Daarnaast kan het geen kwaad één kopietje bij een 
vertrouweling te neer te leggen voor wanneer er iets in huis fout gaat (lekkage, 
brand, overvallen) en u de wachtwoorden kwijtraakt.





Belangrijke toevoegingen

Er zijn genoeg mensen die er het liefst voor kiezen hun wachtwoorden extreem simpel te kunnen 
vinden. Zo slaan ze hun wachtwoorden bijvoorbeeld op in de Notitie app van hun mobiele telefoon. 
Hoewel veel notities bij iPhones rechtstreeks naar de iCloud gaan (en dus bewaard blijven), 
hebben veel telefoons grote delen van uw informatie lokaal opgeslagen. Dit betekent dat het 
kapotgaan van uw telefoon het compleet verliezen van uw data betekent. Sta er dus goed bij stil 
dat u niet zomaar even wat intypt en denkt: ‘’och, dat komt later wel’’.
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Wilt u uw wachtwoorden op papier bewaren? Veiligheid zou 
gratis moeten zijn. Surf naar onze website vdbtechnologie.nl/
quicks en vraag een gratis wachtwoordformulier aan.€0,-

http://vdbtechnologie.nl/quicks
http://vdbtechnologie.nl/quicks
http://vdbtechnologie.nl/quicks
http://vdbtechnologie.nl/quicks


Eigenlijk is dit proces bij ieder platform net iets anders. Het lijkt echter ontzettend op elkaar.


Uw account is vrijwel altijd verbonden aan ofwel een mobiel nummer, ofwel een e-mailadres. 
Hierdoor kan het platform u benaderen, ook voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord.


Wanneer u uw e-mailadres intypt, wordt u op een gegeven ogenblik vanzelf gevraagd of u uw 
wachtwoord in wilt vullen. Hier staat een knop onder met de tekst ‘Wachtwoord vergeten?’ of een 
variatie hierop (afbeelding 1). Druk op deze knop als u uw wachtwoord wilt of moet resetten.




               Afbeelding 1   	 	 	 	    Afbeelding 2	                          	 	            Afbeelding 3


Wanneer u aangeeft dat u het wachtwoord vergeten bent, wilt het desbetreffende platform 
natuurlijk zeker weten dat het uw eigen account is. Vandaar dat er gevraagd wordt of er een 
beveiligingscode of verificatie verstuurd mag worden (afbeelding 2).


• Bij het ene platform maakt u via de e-mail die u ontvangt direct een nieuw wachtwoord aan

• Bij het andere platform ontvangt u een code in de mail, die u in kunt vullen bij het geopende 

programma (in dit geval een Microsoft programma)


U kunt er bij Microsoft ook voor kiezen om ‘Meer verificatiemethoden weergeven’ te selecteren. 
Dit is niet op ieder platform zo. De verificatie kan (in dit geval) dus ook via uw telefoon verlopen.
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Hoe stel ik een wachtwoord 
opnieuw in?



Er zijn natuurlijk ook andere platforms, zoals die van uw Apple ID. Dit gaat dus op de manier die u 
hierboven las: u ontvangt een e-mail (zie onderstaande afbeelding) die u kunt openen waarin u 
een link vindt.




Klikken op de link geeft de mogelijkheid het wachtwoord te resetten (opnieuw in te stellen). Let 
ook bij dit wachtwoord goed op alle tekens en hoofdletters, zodat u een sterk wachtwoord heeft. 
Schrijf het daarna direct op in het Quicks™ Wachtwoordformulier! Deze vindt u op de website. 
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1. Uw Google wachtwoord 

Het wachtwoord van een Google-account is zonder de juiste voorbereiding niet zomaar te 
resetten. ‘’Wat flauw, zeg’’, zult u misschien denken. Maar als we even goed bekijken wat Google 
is, kan dat natuurlijk ook niet zomaar. Gmail is immers uw e-mail account, exact datgene wat 
nodig is voor het resetten dus. Dit is dus veruit één van de belangrijkste wachtwoorden. 


Manieren om uw wachtwoord alsnog te resetten zijn het gebruiken van uw telefoon en een extra 
e-mailadres ter beveiliging. Omdat Google de reset-vraag zelf heel vaak krijgt, hebben ze er een 
instructievideo over gemaakt. Ons advies is om deze even te kijken. 




Wachtwoord vergeten, wat nu? - Vraag het Google #30 
Klik Hier om deze video te kijken


 

2. Uw Apple ID wachtwoord 

Het wachtwoord van een Apple ID is zeer goed beveiligd. Wanneer er op 
een iPhone het wachtwoord van de Apple ID niet juist staat ingevoerd, is 
deze zelfs niet eens te resetten! Dit kan echter wel erg vervelend worden 
wanneer u de telefoon zelf wilt leeghalen. Dan wordt het opeens toch wel 
erg lastig. 


Ons advies is dus om altijd het Apple ID wachtwoord op papier te hebben, 
én in de Cloud (Apple Notities, Google Docs, in een e-mail zetten). Zo bent 
u zowel goed voorbereid als er iets ernstigs gebeurt (denk aan brand e.d.), 
als wanneer er iets mis is met uw apparaten (defecten of verwijderen 
internet accounts).


3. Twee-stap-verificatie 

Wanneer er de mogelijkheid wordt aangeboden om gebruik 
te maken van twee-stap-verificatie, kunt u bijvoorbeeld uw 
telefoon gebruiken om het account te kunnen ontgrendelen. 
Dit maakt accounts veelal veiliger en u kunt er dus voor 
kiezen in dat geval een niet héél ingewikkeld wachtwoord te 
kiezen, zoals ‘MichielUITDEbosch1900’.
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Bonustips voor specifieke 
cases

https://www.youtube.com/watch?v=h2RPjAsbpBE&t=165s
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https://www.youtube.com/watch?v=VoDAIaCZ1WY
https://www.youtube.com/watch?v=VoDAIaCZ1WY
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