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Security gevaren bij Online Sociale Netwerken 

Deze whitepaper helpt om informatiebeveiliging en privacy risico’s van het gebruik van Online Sociale Netwerken 

(OSN) – zoals Twitter,Facebook of LinkedIn - door medewerkers van een organisatie te beoordelen en te beperken. 

De whitepaper ondersteunt organisaties om een risicobeoordeling op te stellen en een weloverwogen eigen beleid te 

formuleren of, en hoe, deze toepassingen te gebruiken. Omdat deze risico's niet louter zijn gerelateerd aan ICT of 

informatiebeveiliging, worden ook verschillende andere aspecten genoemd. De whitepaper wordt afgesloten met 

enkele handreikingen voor het opstellen van een gedragscode voor medewerkers.  

Deze whitepaper is bedoeld voor security managers en lijnmanagers die willen weten hoe zij hun organisatie en 

medewerkers kunnen helpen veilig gebruik te maken van Online Sociale Netwerken. 

 

  

Inleiding 

In korte tijd is het interactief communiceren via 

allerlei elektronische vormen zoals Twitter, LinkedIn, 

Hyves en Facebook, enorm populair geworden. 

Vandaag de dag zijn deze manieren van informatie 

en nieuws delen via het internet niet meer te 

negeren alsof het alleen maar een mode 

verschijnsel is van de jeugd of hippe dertigers. 

Hoog tijd om als organisatie serieus na te denken 

hoe het gebruik van online sociale media moet 

worden ingepast in het bredere beleid ten aanzien 

van externe communicatie en informatiebeveiliging.
i
 

Wat zijn Online Sociale Netwerken? 

OSN zijn interactieve internettoepassingen die het 

o.a. mogelijk maken voor gebruikers een persoonlijk 

profiel te creëren, contacten te onderhouden met 

andere gebruikers en om informatie te delen. 

Gebruikers kunnen sociale en zakelijke contacten, in 

welke inhoudsvorm (beeld, tekst en geluid) dan ook, 

onderhouden met geen of weinig tussenkomst van 

een professionele redactie. Er is sprake van 

interactie en dialoog.  

 

De laatste jaren is het gebruik van sociale media en 

microblogs explosief toegenomen, mede door 

technologische ontwikkelingen. De opkomst van de 

smartphone, de ‘pads’ en de mogelijkheid “altijd en 

overal” gebruik te kunnen maken van deze 

toepassingen, heeft ertoe geleid dat veel mensen en 

De belangrijkste bedreigingen op een rij: 

� Gevoelige informatie wordt (per ongeluk) 

openbaar gemaakt; 

� Informatie wordt misbruikt bij social 

engineering aanvallen; 

� Informatie brengt de persoonlijke veiligheid in 

de fysieke wereld in gevaar; 

� Besmetting met malware verspreid via 

populaire OSN sites en links; 

� Prijsgegeven van informatie waarmee 

wachtwoorden zijn te achterhalen; 

� Negatieve of onjuist berichtgeving over 

medewerkers, organisatie of bedrijfsvoering 

� Reputatieschade, schadeclaims, juridische 

aansprakelijkheid. 
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organisaties zich hebben aangesloten. Sociale 

netwerken hebben een vaste plek veroverd in onze 

communicatieketen. Via de social media delen 

mensen o.a. verhalen, meningen, kennis en 

ervaringen. OSN worden ook voor andere, zoals 

zakelijke, politieke of activistische doeleinden 

gebruikt.  

 

De meeste OSN zijn gratis diensten. De bekendste 

en meest gebruikte in Nederland zijn: Windows Live 

Messenger (5,5 miljoen), Twitter (2,2 miljoen), 

Facebook (3,3 miljoen), LinkedIn (2,5 miljoen) en 

Hyves (10 miljoen). Daarnaast zijn er vele andere 

virtuele werelden, werving en CV sites, dating sites 

of foto-en video-sharing sites (zoals Flickr en 

YouTube).
ii
  

 

Microblogs, waarvan de meest populaire Twitter is, 

bieden gebruikers de mogelijkheid om kleine 

berichten ('microblogs') te publiceren die typisch 

minder dan 140 karakters groot zijn (op Twitter 

staan deze bekend als Tweets). Microblogs worden 

tegenwoordig ook gebruikt om zakelijke 

mededelingen te verspreiden naar een breed 

publiek. Zo worden melding over storingen of 

vertragingen eerder bekend via OSN dan via 

traditionele nieuwskanalen. Een voorbeeld is een 

Tweet als: “De technische storing bij internet- en 

mobiel bankieren en iDEAL is opgelost, 23 november 

2010.” 

 

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties 

openbare sociale netwerken gebruiken of dit 

gebruik door medewerkers kunnen toestaan, zoals: 

a. voor zakelijke doeleinden zoals het 

onderhouden van professionele relaties, 

contacten met vakgenoten, leveranciers, 

partners of collega's; 

b. voor zakelijke doeleinden om bijvoorbeeld de 

betrokkenheid van het publiek of de 

samenwerking met particulieren te vergroten; 

c. voor zakelijke doeleinden om gericht groepen 

van personen aan te spreken voor werving, 

distributie van informatie, deelname in forums 

of reclame; 

d. voor publieke doeleinden zoals het informeren 

van het publiek bij grote evenementen of 

calamiteiten; 

e. door medewerkers voor persoonlijke doeleinden 

zoals in contact blijven met familie, vrienden, 

verenigingen en interessegroepen. 

 

Vaak raakt het zakelijke en privé gebruik van een 

OSN vermengd. Bovendien zullen medewerkers de 

OSN die ze zakelijk gebruiken ook buiten werktijden 

en buiten de ICT bedrijfsvoorzieningen om 

benaderen, zoals vanaf thuis-PC’s of persoonlijke 

mobiele apparaten zoals smart phones.  

Risico’s van OSN 

Sociale netwerken bieden kwaadwillenden vaak een 

schat aan informatie. OSN zijn dan ook in trek 

vanwege de beschikbaarheid van persoonlijke 

informatie, het onderlinge vertrouwen tussen 

deelnemers van een OSN en de grote aantallen 

mensen die er gebruik van maken. Kwaadwillenden 

zoeken in toenemende mate op sociale netwerken 

naar informatie over individuen en specifieke 

doelgroepen om zowel online als offline 

cyberaanvallen uit te voeren. Met de gevonden 

informatie kunnen ze bijvoorbeeld spam en 

phishing persoonlijk aan hun slachtoffers richten. 

Dergelijke gerichte aanvallen bieden vaak meer 

kans van slagen. Dit wordt versterkt door het feit 

dat veel mensen online meer ontspannen zijn dan 

ze zouden zijn bij een ‘face-to-face’ communicatie. 

 

Door het gebruik van OSN kunnen bijvoorbeeld 

bedrijfsgegevens, onderzoeksresultaten of 

klantinformatie uitlekken, gevoelige informatie over 

medewerkers worden prijsgegeven of de 

organisatie onjuist en negatief worden 

gerepresenteerd. De organisatie kan hierdoor 

(reputatie of financiële) schade ondervinden of 

kwetsbaarder worden voor cyberaanvallen. 

Daarnaast kunnen OSN de veiligheid van het 

personeel ondermijnen. Bijvoorbeeld doordat uit de 

gepubliceerde informatie op OSN blijkt dat een 

persoon over gevoelige bedrijfsinformatie zou 

kunnen beschikken en daarmee een doelwit kan 

worden van gerichte cyberaanvallen, phishing of 

erger.  

 

Veel van de risico's vloeien voort uit het feit dat de 

inhoud op deze sites meestal door de deelnemers 

zelf wordt gegenereerd. Er vindt geen of nauwelijks 

controle plaats over de inhoud die wordt 

gepubliceerd.
iii
  

 

De beveiligingsrisico's in verband met OSN worden 

in deze whitepaper onderverdeeld in drie 

hoofdcategorieën, namelijk bedreigingen en 

kwetsbaarheden ten aanzien van:
iv
 

• de gepubliceerd gegevens; 

• de sociale interacties, de menselijke factor; 

• de ICT en afgeleide risico’s zoals malware, 

phishing en spam. 

 

Deze gevaren ten aanzien van OSN worden hierna 

toegelicht. 
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Bedreigingen en kwetsbaarheden t.a.v. 

gepubliceerde gegevens 

Een van de belangrijkste kenmerken van veel OSN is 

het gemak waarmee informatie kan worden 

gepubliceerd. Hierbij kan gevoelige informatie, 

opzettelijk of per ongeluk, naar buiten worden 

gebracht. Het gevaar dat dit gebeurt, stopt niet 

wanneer een medewerker naar huis gaat of als het 

dienstverband eindigt. Dit vergroot de kans dat 

bepaalde inhoud kan worden geplaatst zonder dat 

deze grondig wordt gecontroleerd en waardoor 

mogelijk reputatieschade voor de organisatie 

ontstaat. Enkele dreigingen en kwetsbaarheden bij 

het uitlekken van gevoelige informatie zijn: 

• Beschadigende en/of ongepaste inhoud kan 

worden gepubliceerd en gemakkelijk verspreid. 

Een bericht kan opzettelijk foute of negatieve 

informatie geven, bijvoorbeeld geplaatst door een 

ontevreden werknemer, om de organisatie te 

schaden;  

• Onbedoeld wordt de inhoud van berichten op 

OSN geïnterpreteerd als de officiële lijn van de 

organisatie, bijvoorbeeld als een medewerker een 

persoonlijke mening geeft of (per ongeluk) 

foutieve informatie plaatst; 

• Uitlekken van kritieke informatie ‘ontstaat’ 

doordat alle ooit gepubliceerde gegevens op 

internet kunnen worden teruggevonden. Alle 

bijeengebrachte gegevens leveren gecombineerd 

nieuwe informatie op (data-aggregatie). Een 

enkele opmerking van een medewerker over een 

technisch probleem hoeft niet schadelijk te zijn, 

maar verscheidene van deze opmerkingen over 

een periode van maanden kan gecombineerd een 

ander beeld doen ontstaan; 

• Gegevens kunnen lekken via extra toegevoegde 

documenten, foto’s en filmpjes. De meeste sociale 

netwerken bieden een mogelijkheid om deze te 

voorzien van aanvullend commentaar. Foto’s 

kunnen worden ‘geo-tagged’ (gekoppeld aan een 

locatie). Bovendien kan het gepubliceerde 

beeldmateriaal onbedoeld ook andere informatie 

op de achtergrond tonen, zoals autokentekens, 

huisnummers en beelden van gevoelig materiaal, 

zoals vertrouwelijke documenten, militaire 

uitrusting of kaarten; 

• Medewerkers worden verleid gevoelige informatie 

te delen of deze wordt hen ontfutseld. OSN zijn 

laagdrempelig. Men wordt aangemoedigd om 

juist veel informatie, opinies of activiteiten te 

delen. Van achter het toetsenbord zijn mensen 

vaak gemakkelijker in het publiceren van 

meningen en (privé of zakelijke) informatie. OSN 

zijn er ook op ingesteld om eenvoudig, snel en 

regelmatig nieuwe informatie toe te voegen; 

• Persoonlijke gegevens worden misbruikt voor het 

achterhalen van wachtwoorden, social engineering 

aanvallen of het stelen van iemands identiteit. Een 

deel van de informatie die gebruikers kunnen 

posten, zoals geboortedatum en adres, wordt 

vaak gebruikt in identiteitscontroles en kunnen 

worden gebruikt door criminelen voor 

identiteitsdiefstal. Bovendien zijn veel van de 

antwoorden op beveiligingsvragen voor het 

vaststellen van iemands identiteit, zoals 'naam van 

je huisdier’ of 'naam van mijn eerste school' te 

vinden in OSN profielen. Wachtwoorden die 

worden achterhaald kunnen mogelijk ook 

toegang geven tot bedrijfssystemen, zoals 

webmail. 

 

Enkele algemene aspecten ten aanzien van het 

publiceren van gegevens, die bijvoorbeeld 

juridische gevolgen kunnen hebben, zijn:  

• De organisatie wordt aansprakelijk gesteld voor 

uitspraken gedaan door medewerkers. 

Werkgevers hebben verantwoordelijkheid voor de 

activiteiten van hun werknemers met behulp van 

de ICT bedrijfssystemen. Organisaties lopen 

daarom een aansprakelijkheidsrisico als gevolg 

van de acties van hun werknemers op zowel 

interne als externe sociale netwerken; 
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• Gebruikers van OSN hebben geen controle over 

hoe een openbare OSN site de profielen toont. 

Een persoonlijk profiel kan worden weergegeven 

naast reclame die als ongepast zou kunnen 

worden beschouwd. Dit kan negatief uitstralen op 

de organisatie waar deze persoon werkt; 

• Alle OSN hebben gebruiksvoorwaarden, met 

inbegrip van een privacy beleid, waarin staat hoe 

ze met de gegevens van hun gebruikers omgaan. 

In sommige gevallen worden alle gepubliceerde 

gegevens eigendom van de OSN en wordt het 

recht geëist om deze gegevens eventueel 

beschikbaar te stellen aan derden. 

• Gepubliceerde gegevens kunnen niet of moeilijk 

worden verwijderd. Bovendien kan informatie 

gepubliceerd op het internet vrijwel onmogelijk 

geheel worden verwijderd. Informatie wordt, 

zonder dat dit bekend is bij de oorspronkelijke 

eigenaar of auteur, overgenomen door andere 

websites, zoekmachines of in bedrijfssystemen; 

• Verificatie van de bron van de gepubliceerde 

inhoud op OSN sites is moeilijk, zo niet 

onmogelijk. Berichten worden echter wel 

eenvoudig gedeeld en aan gerefereerd; 

• Gegevens die zonder controle worden 

overgenomen van OSN in bedrijfssystemen, kan 

de juistheid (integriteit) van de bedrijfsgegevens 

aantasten.
v
 

Bedreigingen en kwetsbaarheden t.a.v. de 

menselijke factor 

De voornaamste zwakke schakel bij het gebruik van 

OSN is de mens. De meeste gebruikers zullen niet 

opzettelijk bepaalde persoonlijke informatie op 

internet publiceren. Toch lijkt er een algemene 

misvatting te heersen met betrekking tot de 

openbare aard en de mate van privacy geboden 

door OSN. Bovendien maken zoekmachines het 

vinden en samenvoegen van informatie uit 

meerdere sociale netwerken relatief gemakkelijk. 

Enkele op de mens georiënteerde kwetsbaarheden 

of kwetsbaarheden die een fysiek gevaar kunnen 

vormen, zijn: 

• OSN worden gebruikt door kwaadwillenden bij de 

voorbereiding van social engineering aanvallen 

waarvoor het nodig is om kennis te hebben van 

hun doelwitten en de organisaties waarvoor zij 

werken. Dergelijke informatie kan van persoonlijke 

profielen op zakelijke netwerksites, zoals LinkedIn, 

worden verkregen. Social engineering kan 

bijvoorbeeld in de vorm van phishing, manipulatie 

in een telefonisch gesprek of via e-mail 

plaatsvinden; 

• Informatie gepubliceerd op OSN kan een risico 

vormen voor de persoonlijke veiligheid in de 

fysieke wereld. Gebruikers kunnen (onbedoeld) 

informatie over hun privé situatie of familie en 

hun locatie vrijgeven aan een groot publiek. In het 

bijzonder personen werkzaam in gevoelige of 

controversiële rollen, zoals politieambtenaren, 

militairen in actieve dienst of systeembeheerders 

van vitale infrastructuur, kunnen zo in gevaar 

komen of worden bedreigd; 

• Kwaadwillenden verspreiden berichten alsof deze 

afkomstig zijn van een OSN. Met deze phishing 

aanvallen worden mensen verleid om weblinks te 

openen en aan te loggen op de OSN site. De 

aanvaller kan de inloggegevens onderscheppen 

en deze gebruiken om de account over te nemen 

(kapen).  

• Een kwaadwillende kan de OSN identiteit van een 

persoon ook kapen door een nepprofiel te maken 

op naam van een individu of organisatie zonder 

hun toestemming. OSN gebruikers 

veronderstellen dat profielen worden gemaakt 

door het betreffende individu of organisatie. 

Zelden wordt dit in de ‘echte’ wereld 

gecontroleerd. Valse profielen kunnen 

bijvoorbeeld worden geproduceerd met het doel 

van laster, intimidatie, reputatie schaden, 

afpersing of het benaderen van de contacten van 

de geïmiteerde persoon of organisatie; 

• Berichten die verspreid worden naar personen uit 

de contactlijst van een gekaapte account, zullen 

bij de ontvanger minder argwaan wekken omdat 

deze afkomstig lijken te zijn van een bekende 

vertrouwde relatie;
vi
  

• Kwaadwillenden maken onder valse namen zelf 

accounts of een profiel aan op OSN en doen zo 

zelf mee aan discussies van bijvoorbeeld 

interessegroepen. Op deze manier kan iemand 

worden misleid om weblinks te volgen naar 

besmette website, malware of voor het afstaan 

van persoonlijke informatie; 

• Diverse OSN en microblogging toepassingen 

maken gebruik van de GPS coördinaten van een 

mobiel apparaat om de actuele fysieke locatie van 

een persoon (real-time) op de site te plaatsen. 

Gebruikers kunnen zo zien wie er nog meer in de 

buurt is of is er onlangs is geweest.
vii

 De publicatie 

van gedetailleerde plannen en locaties kan echter 

worden misbruikt, zoals bij het plegen van 

inbraken; 

• OSN bieden een platform voor pesten en 

intimidatie maar kunnen ook worden gebruikt 

door cyberstalkers en seksuele delinquenten om 

hun slachtoffers te identificeren. Daarnaast 

kunnen kwaadwillenden beledigende of valse 

informatie over een persoon publiceren om zo de 

persoonlijke reputatie te schaden (smaad); 

• Gebrek aan controle over berichtgeving door 

andere gebruikers kan leiden tot het openbaar 

maken van informatie. Een gebruiker kan zelf heel 

voorzichtig zijn om niets ongepast te publiceren 

maar kan niet controleren wat zijn relaties 

publiceren. Zo kunnen verjaardagswensen 



 Whitepaper: Security gevaren bij Online Sociale Netwerken 

© 2012, www.qdmsecurity.nl 

 

 5 

onbedoeld de exacte geboortedatum onthullen of 

kan commentaar over het werk informatie over 

personen werkzaam in gevoelige rollen vrijgeven. 

Bovendien hoeven privégegevens over een 

persoon niet afkomstig te zijn van de betreffende 

persoon zelf. Zo kan iemand verslag doen van een 

feest of vakantie en deze voorzien van foto’s en 

gekleurd commentaar. Dergelijke informatie kan 

later onterecht negatief overkomen in andere 

situaties, zoals bij sollicitaties.
viii

 

Bedreigingen en kwetsbaarheden t.a.v. ICT en 

afgeleide risico’s 

De voornaamste technische kwetsbaarheden zijn 

gericht op het misbruiken van OSN voor het 

verspreiden van malware of het binnendringen in 

computersystemen, zoals: 

• Verspreiding van malware via - contacten en 

vrienden van de - OSN (‘socially distributed 

malware’). De laatste jaren is de hoeveelheid 

malware die speciaal is geschreven voor 

gebruikers van OSN toegenomen. Gebruikers 

hebben de neiging om een groot aantal contacten 

te werven en automatisch berichten en inhoud die 

van hun contacten af lijken te komen te 

vertrouwen. Dit maakt dat een succesvol stuk 

malware zich snel kan verspreiden; 

• Berichten op microblogs en OSN kunnen links 

naar malware bevatten, vaak vermomd in verkorte 

URL's. URL’s verkorten is populair bij 

cybercriminelen die zo profiteren van het feit dat 

gebruikers gewend zijn aan het afgekorte formaat 

en de inherente vertrouwensrelatie die er bestaat 

tussen de gebruikers van OSN. Malafide links zijn 

makkelijk te verbergen in verkorte URL’s omdat de 

herkomst niet kan worden gecontroleerd.;
ix
 

• Criminelen profiteren van de populariteit van OSN 

door malware te verspreiden via gratis extra 

software of nep software (‘rogue applications’). De 

Application Programming Interfaces (API's) voor 

de meest populaire OSN zijn openbaar zodat 

iedereen aanvullende applicaties kan maken die 

gebruikmaken van de netwerksite. Sommige 

hiervan zijn ontwikkeld door gerenommeerde 

organisaties maar de overgrote meerderheid zijn 

ontwikkeld door onbekende bedrijven of 

particulieren;
x
 

• Veel OSN gebruikers kiezen eenvoudige 

wachtwoorden. Dergelijke zwakke wachtwoorden 

kunnen door kwaadwillenden gemakkelijk worden 

geraden of worden achterhaald (zoals met 

woordenboeklijsten of via uitproberen van 

combinaties (‘brute force’) aanvallen). De account 

van de gebruiker kan zo worden gekaapt; 

• Door misbruik te maken van zwakheden of 

computerinbraak op OSN sites kan op grote 

schaal malware worden verspreid of gerichte 

phishing aanvallen worden ingezet; 

• OSN worden steeds vaker gebruikt om 

ongevraagde reclameberichten, of spam, te 

verspreiden. Spam filters op OSN zijn over het 

algemeen niet zo effectief als die wordt gebruikt 

voor e-mailaccounts. Bovendien kunnen de 

verkorte URL's sommige spam filters omzeilen; 

• Technische of configuratie fouten in social 

netwerksites kunnen resulteren in het onbedoeld 

openbaar maken van gebruikergegevens. Het 

snelle tempo van ontwikkeling, het interactieve 

karakter en de focus op gebruikergegenereerde 

inhoud, vergroot de kwetsbaarheid en 

aantrekkelijkheid van OSN websites voor bepaalde 

soorten cyberaanvallen, zoals cross-site scripting 

(XSS) en cross-site request forgery (CSRF). 

Risicomanagement bij OSN 

De wijze waarop kan worden omgegaan met de 

risico’s van OSN verschilt niet met hoe in het 

algemeen met informatiebeveiliging wordt 

omgegaan. De aanpak wordt in sterke mate 

bepaald door het vereiste niveau van beveiliging en 

de risico’s die de organisatie bereid is te nemen. De 

directie en het management zijn verantwoordelijk 
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om voor de informatiehuishouding van hun 

organisatie te komen tot een adequaat 

beveiligingsniveau. OSN en de verwevenheid tussen 

privé en zakelijk gebruik maakt het extra lastig om 

grip te krijgen op de beveiliging van informatie. Een 

beveiligingsbeleid en een classificatieschema voor 

informatie zijn twee belangrijke zaken om de 

informatiehuishouding te helpen organiseren. In het 

beleid is vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen 

voor de organisatie van toepassing zijn, welke 

informatie door wie mag worden gepubliceerd en 

welke methoden om te communiceren mogen 

worden gebruikt (zoals via internet, telefoon, 

(versleutelde) e-mail, papier, in persoon).  

Het classificeren van informatie geeft richting en 

herkenbaarheid bij het omgaan met gevoelige 

informatie en de (on)mogelijkheid wat mag worden 

gedeeld via OSN. Hierbij komt de nadruk dus meer 

te liggen op het daadwerkelijk beschermen van de 

informatie en minder op het afschermen van de 

bedrijfssystemen en ICT middelen. Het is bovendien 

een goede voorbereiding om te weten wat de 

mogelijke (juridische) consequenties zijn als een 

beveiligingsincident zich voordoet. 

 

Cruciaal voor het manifest worden van veel van de 

risico’s die samenhangen met OSN zijn afhankelijk 

van het gebruikersgedrag. Het onderwijzen van 

gebruikers om de bewustwording te verhogen en 

het bevorderen van goede werkwijzen en praktijken 

zijn daarom erg belangrijk. 

 

Organisaties hebben verschillende mogelijkheden in 

het omgaan met OSN. Zo kunnen dergelijke 

websites geheel worden geblokkeerd, alleen 

toegestane OSN websites worden vrijgegeven of 

OSN compleet worden toegestaan. Het technische 

blokkeren van OSN websites is echter niet effectief 

omdat gebruikers dergelijke websites altijd ook op 

andere manieren kunnen benaderen zoals vanaf 

privé computers of mobiele apparaten. De meest 

effectieve bescherming zal daarom liggen in de 

gedragssfeer.  

 

De voornaamste maatregelen die getroffen kunnen 

worden zijn: 

• Gedragscode voor omgaan met OSN; 

• Handleiding hoe een profiel aan te maken en in te 

stellen op bekende OSN; 

• Regelmatig controleren op gebruik van de eigen 

organisatienaam op OSN;
xi
 

• Zelf actief als organisatie deelnemen aan 

(populaire) OSN; 

• Regels t.a.v. van applicatie-ontwikkeling die 

gebruikmaken van OSN; 

• Beveiligingsbewustzijn trainingen (‘security 

awareness’); 

• Classificatie van informatie met maatregelen en 

(uitwisselings)procedures; 

• Disciplinair sanctiebeleid; 

• Regels voor melden van incidenten aan een 

beveiligingsfunctionaris; 

• Gebruik OSN benoemen in communicatieprotocol 

bij incidenten en calamiteiten 

(crisismanagement).
xii

 

Gedragscode voor het gebruik van OSN  

Het is belangrijk dat organisaties een gedragscode 

hebben opgesteld voor hun medewerkers hoe om 

te gaan met OSN. Deze kan onderdeel zijn van 

bijvoorbeeld een informatiebeveiligingsbeleid of 

een bedrijfsreglement. Organisaties worden 

aanbevolen om professioneel advies, in het 

bijzonder op het gebied van arbeidsrecht en ICT, in 

te winnen bij het opstellen van een gedragscode.  

 

Een gedragscode kan de volgende onderdelen 

beschrijven: 

• de algemene doelstellingen en reikwijdte; 

• het belang van (informatie)beveiliging; 

• een beknopte uiteenzetting van uitgangspunten, 

normen en nalevingeisen ten aanzien van de 

beveiliging, die voor de organisatie van specifiek 

belang zijn, waaronder naleving van 

verplichtingen in het kader van wet- en 

regelgeving en contracten; 

• de gevolgen van het niet naleven van het 

(informatie)beveiligingsbeleid of de gedragscode; 

• verwijzing naar de classificatie van informatie 

richtlijnen. Alle informatie, dus ook die welke 

gepubliceerd wordt op een OSN valt onder de 

bedrijfsrichtlijnen voor de omgang met 

(gevoelige) informatie). Informatie voor publicatie 

op internet dient vooraf specifiek geschikt te zijn 

bevonden voor openbare publicatie en 

verspreiding;  

• vaststelling van de algemene en specifieke 

verantwoordelijkheden voor het beheer en 

naleving van informatiebeveiliging, zoals: 

o de persoon die schrijft en publiceert op OSN is 

verantwoordelijk voor zijn of haar publicatie; 

o zorg voor een juiste balans tussen OSN en 

andere werkzaamheden; 

• Richtlijnen voor de inhoud en opmaak van 

publicaties: 

o Ken het publiek waarvoor geschreven wordt en 

houdt daarmee rekening bij publicatie 

o Lezers van publicaties en klanten dienen te 

weten met wie ze te maken hebben. De naam 

van de afzender dient dus te herleiden zijn; 

o Schat de impact in die een publicatie heeft op 

de organisatie; 

o Besef dat een OSN open en transparant is; 
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o Houdt bij het kopiëren van teksten of 

andermans meningen rekening met wettelijke 

voorschriften zoals auteursrechten; 

o Zorg voor toegevoegde waarde; 

o Publiceer geen persoonlijke of privé gegevens 

van anderen of van klanten; 

o Publiceer geen meningen of commentaren over 

het eigen bedrijf, de organisatie of haar klanten. 

Verwijs in dat geval naar officiële bronnen, zoals 

de bedrijfswebsite, perspublicaties of 

(jaar)verslagen; 

o Verifieer bijlagen, foto’s en multimedia 

bestanden op verborgen informatie en meta-

data voordat deze worden gepubliceerd; 

• procedures voor het rapporteren van 

beveiligingsincidenten;  

• verwijzingen naar documentatie die het beleid kan 

ondersteunen, bijvoorbeeld meer gedetailleerde 

beveiligingsrichtlijnen en procedures. 

Maatregelen voor de individuele gebruiker  

Een medewerker kan zelf risico’s en persoonlijke 

aansprakelijkheid vermijden door bij gebruik van 

OSN de volgende richtlijnen in acht te nemen:  

• Let op wat je publiceert. Als je het normaal niet 

zou zeggen of versturen via de e-mail, zet het dan 

niet online. Ken de richtlijnen of gedragscode van 

de werkgever over het publiceren van informatie; 

• Publiceer alleen gegevens die niet zijn 

geclassificeerd of juist expliciet als openbaar zijn 

geclassificeerd door de werkgever. Respecteer het 

classificatie van informatie niveau; 

• Publiceer geen bedrijfsgegevens via OSN als deze 

niet al eerder (officieel) zijn gepubliceerd. 

Publiceer bij voorkeur alleen een verwijzing naar 

de vindplaats van de officiële publicaties of 

website; 

• Wees waakzaam en volg niet automatisch de 

massa. Veel gebruikers geven hun privacy op door 

zich bloot te geven op het internet. Wees daar 

alert op en stel jezelf de vraag wie toegang kan 

krijgen tot de gepubliceerde gegevens en of dat 

wenselijk is; 

• Alle gegevens gepubliceerd op internet zijn 

potentieel beschikbaar voor iedereen. Denk 

daaraan wanneer je iets online zet. Je hebt geen 

controle over de verdere verspreiding; 

• Publiceer niet de locatie waar je bent als je niet 

wilt dat mensen weten waar je bent; 

• Gebruik een goed wachtwoord. Gebruik geen 

wachtwoord dat ook wordt gebruikt op andere 

websites, voor e-mail of voor bedrijfsnetwerken; 

• Wees selectief in wie je toevoegt aan je contacten. 

Vermijden het toevoegen van mensen die je niet 

of niet goed kent, tenzij er een geldige reden voor 

is. Accepteer in het bijzonder geen onverwachte 

verzoeken van onbekende gebruikers; 

• Als een contactpersoon verdacht gedrag vertoont, 

onverwachte verzoeken of links verstuurt, is het 

raadzaam om dit op een andere wijze (zoals 

telefonisch of per directe e-mail) te controleren bij 

de betreffende gebruiker of dit echt is; 

• Vrijwel elke OSN toepassing bevat privacy 

instellingen. Stel die zodanig in dat de toegang 

tot je profiel beperkt is tot de groep die je zelf 

wenst. Dat kan dus variëren van iedereen, alleen je 

contacten of slechts een enkeling;  

• Gebruik aparte OSN voor zakelijke en persoonlijke 

sociale netwerken. Deel geen privé informatie op 

zakelijke websites en visa versa; 

• Zoek regelmatig op je eigen naam. Dit kan 

gedaan worden via traditionele zoekopdracht bij 

zoekmachines, zoals Google of Bing, maar ook via 

speciale aggregatie diensten die zoeken bij de 

meest populaire OSN;
xiii

 

• Wees alert bij het openen van verkorte URL’s; 

• Wees op je hoede bij e-mails die ogenschijnlijk 

afkomstig zijn van OSN die vragen om in te 

loggen. Controleer eventuele koppelingen en 

bijlagen in dergelijke e-mails aandachtig. 

• Zorg dat je veilig surft op het internet. Installeer 

een firewall en antivirus programma’s;
xiv
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Voetnoten 

                                                           
i  Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, 

richtlijnen en procedures voor informatie en 

informatiesystemen, gericht op het waarborgen van het in 

bedrijf zijn van de informatiesystemen en het 

minimaliseren van schade. Informatie heeft hierbij 

betrekking op alle verschijningsvorm zoals op papier, 

digitaal of mondeling. Informatiebeveiliging spitst zich toe 

op drie kernbegrippen: beschikbaarheid (de mate waarin 

informatie en systemen op het gewenste moment 

toegankelijk zijn voor gebruikers), vertrouwelijkheid (de 

mate waarin de toegang tot informatie en systemen 

beperkt is tot een vastgestelde groep van gebruikers) en 

integriteit (de mate waarin informatie en systemen geen 

fouten bevatten). 
ii  Gemiddelde aantal gebruikers in Nederland in 2010, 

bron: http://www.comscore.com/ 
iii  Uit onderzoek gericht op ondernemingen in de VS blijkt 

dat van de onderzochte ondernemingen 11% 

medewerkers ontslagen hebben na onderzoek van het 

vrijkomen van vertrouwelijke of privé informatie via een 

blog, 7% voor lekken via OSN (Facebook/LinkedIn) en 9% 

via video sites (zoals Youtube), bron: 

https://www.javelinstrategy.com/research/brochures/Broch

ure-170 
iv Zie ook CPNI ‘Good Practice Guide Online Social 

Networking’, juli 2010, 

http://www.cpni.gov.uk/Docs/Online_Social_Networking-

Good_Practice_Guide.pdf 
v  Verschillende OSN bieden 3de partij applicatie interfaces 

om gegevens uit te wisselen of te koppelen met andere 

systemen. 
vi  De in december 2008 ontdekte worm Koobface maakt 

hiervan gebruik door Facebook berichten te versturen naar 

de vrienden van een geïnfecteerde gebruiker. In het 

bericht worden ze verleidt tot het installeren van malware 

zodat ook zij besmet raken en deel gaan uitmaken van het 

botnet. 
vii  Bijvoorbeeld via sites als http://m.google.com/latitude  
viii  Pre-employment screening en internet, zie 

http://www.stibbe.com/upload/1743a97b10117884f129a0

5614.pdf 
ix  Als gevolg van het maximum aantal tekens op berichten 

zijn deze vaak verkort, zodat de echte URL is verborgen 

voor gebruikers, totdat zij de pagina laden (een voorbeeld 

van een verkorte URL is http://bit.ly/dPPa6d). Ongeveer 

een kwart van alle Twitter berichten bevatten (verkorte) 

URL’s. 
x  De Profile Creeper uitbreiding voor Facebook gebruikers 

is hiervan een voorbeeld. De toepassing suggereert dat 

gebruikers hiermee kunnen kijken wie hun profiel heeft 

geraadpleegd maar in plaats daarvan wordt de spyware 

verder verspreid naar de contacten van de gebruiker en 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen. 
xi  Om actief op de eigen organisatienaam te monitoren en 

te analyseren welke invloeden bepaalde uitingen op OSN 

hebben, kan gebruik gemaakt worden van diverse 

analysetools.  
xii  

http://www.republic.nl/nieuws/2011/12/Crisiscommunicati

e-werkt-best-via-Twitter.htm 
xiii  Zie bijvoorbeeld http://www.naymz.com/ 

                                                                                    
xiv  Zie verder bijvoorbeeld 

http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten en 

http://www.waarschuwingsdienst.nl/Veilig+internetten 
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