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 Esmay Everse
Mijn wachtwoorden probeer ik zo veel mogelijk te
onthouden. Bij belangrijke
websites als die van de bank
en de overheid laat ik ze niet
opslaan door mijn browser,
maar vul ik ze steeds opnieuw in. Op sociale media
zijn ze wel opgeslagen. Dat
is een bepaalde laksheid,
daar zou ik beter bij stil
moeten staan. Verder zet ik
liever niet al mijn gegevens
in ‘de cloud’.

Hoe onthoud
je al je
wachtwoorden?

 Horia Dreve

 Peter Treffers

Hier heb ik nog nooit over
nagedacht. Natuurlijk ben
ik weleens een wachtwoord
vergeten, maar dan krijg je zo
een nieuwe. Ik gebruik meestal
wachtwoorden die de computer genereert. Die schrijf
ik ergens op of ik sla ze op in
mijn telefoon. Ik heb weleens
gehoord van apps waarin je
al je wachtwoorden op kunt
slaan. Het klinkt ingewikkeld en
ik vind het eigenlijk niet nodig.

Ik schrijf mijn wachtwoorden
op. Je moet er tegenwoordig
zo veel hebben: voor je DigiD,
de bank, energiemaatschappij,
zorg, noem maar op. Best wel
lastig. Het zou wel makkelijk
zijn als je voor alles hetzelfde
wachtwoord kunt gebruiken.
Maar ja, als criminelen dat hebben, kunnen ze overal in. Op
papier wachtwoorden bewaren
is niet veilig, maar ik denk dat
de kans dat er ingebroken
wordt niet heel groot is.

 Edine Taverne

 Patricia Wit

Meestal gebruik ik hetzelfde
wachtwoord en dat is voor mij
makkelijk te onthouden. Het is
ook niet eenvoudig te raden.
Als ik de vraag krijg of het
wachtwoord opgeslagen moet
worden op mijn computer, zeg
ik meestal nee. Maar ik ben
niet bang dat het gestolen
wordt. In principe heb ik ook
niets te verbergen. Alleen wil
ik natuurlijk niet dat anderen bij mijn bankrekeningen
kunnen.

Ik ben al een tijd van plan om
een passwordmanager te gaan
gebruiken. Dat lijkt me handig,
want ik heb wachtwoorden op
veel websites. Ik gebruik er een
paar en wissel ze af. Niet van
die typische die heel makkelijk
te raden zijn. Een paar jaar
geleden zijn mijn Gmail en
Facebook gehackt. Dat was
heel moeilijk om weer goed te
krijgen. Er zijn toen ook uit mijn
naam berichten naar vrienden
gestuurd om geld te vragen.
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