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Weifelaars
Bij hoeveel websites en diensten
heeft u een wachtwoord aangemaakt? Volgens een enquête uit 2018
heeft de gemiddelde Nederlander 25
online-accounts, en ik heb het idee
dat dat inmiddels een stuk hoger ligt.
Bij mij wel in elk geval (meer dan 200).
Niemand is natuurlijk in staat om
zoveel verschillende wachtwoorden te
onthouden. Daarom gebruik ik ook al
sinds een jaar of drie een wachtwoordmanager. Die is handig, gratis
en goed voor je veiligheid. Toch
behoor ik nog steeds tot een kleine
minderheid. Vijf op de zes mensen
willen er nog steeds niet aan.
U ook niet? Lees dan ons dossier
wachtwoordmanagers vanaf pagina
29. Als ik wachtwoordweifelaars
vraag waarom, blijkt er vaak sprake
van koudwatervrees (gedoe, ingewikkeld) en wantrouwen (twijfels over
veiligheid en betrouwbaarheid). Jammer, want die zorgen zijn onterecht.
Ik zou voor geen goud terug willen
naar de oude situatie waarin ik
gedwongen werd te makkelijke
wachtwoorden te gebruiken. En het
werkt nog sneller ook. Met een simpele toetscombinatie vul ik nu op elke
inlogpagina het juiste, ingewikkelde
wachtwoord in.
Om u op weg te helpen, hebben we
ook een stappenplan opgenomen
voor Bitwarden, dat LastPass van
de troon stoot als nieuwe beste
gratis wachtwoordmanager.
Dus, wat let u? Ik ben
benieuwd naar uw ervaringen.

Vincent van Amerongen
hoofdredacteur

vvanamerongen@consumentenbond.nl
@vvamerongen
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