BiebPanel onderzoek 2018 - Flitspeiling – Online Privacy - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Bibliotheek Gieten
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
eigenlijk alles wat hierboven genoemd is

1

Uberhaubt en dat je de hele tijd berichten krijgt dat je niet veilig bent

1

Bibliotheek Coevorden
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
advertenties die ik ongevraagd krijg te zien en soms niet kan verklaren waarom.

1

dat alles ''ergens'' wordt opgeslagen

1

Bibliotheek Sleen
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
Het gevaar dat kunstmatige intelligentie de 'ïk'-identieteit van de mens bedreigt.

1

Bibliotheek de Wijk
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
Je kunt je tegen een veell zaken beveiligen. Alleen weet je niet wat er in de toekomst mogelijk op het gebied van internet enz. De
ontwikkelingen gaan steeds verder. Als het zover is zijn er misschien ook wel betere beveiligings mogelijkheden

1

Bibliotheek Ruinen
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
De mogelijkheid dat een toekomstige overheid mijn belangen schendt

1

Bibliotheek Zuidwolde
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
Over slordigheid, onzorgvuldigheid en onwetendheid van heel erg veel goedwillende partijen.

1

Bibliotheek Norg
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk

Aantal keer
genoemd
overheid die de gegevens niet goed beveiligd heeft

1

Bibliotheek Zuidlaren
Over welke van de volgende zaken met betrekking tot uw online persoonsgegevens maakt u zich wel eens zorgen? Over andere zaken, namelijk
Aantal keer
genoemd
Camera's op (auto) wegen i.v.m. trajectcontrole en gebruik mobiele apparatuur in de auto. Intelligentie in de auto zoals automatische
crash meldingen e.d..

1

Bibliotheek Rolde
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
adblockers, virus scanners, addins

1

Doe niet aan face-boek, instagram en linkdin. Verder goede virus bescherming en fire-wall

1

Mijn wachtwoorden en gebruikersnamen zo moeilijk mogelijk te houden en regelmatig scannen van mijn Computer.
Opletten met wat ik op het internet plaats. Geen gegevens over de kinderen of wanneer ik op vakantie ben plaatsen op Facebook bijv.
En antivirus software. Geen links openen in de mail als ik de afzender niet ken of vertrouw.

1

1

Bibliotheek Gieten
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
antivirusprogramma AVG, voorheen Norton, maar die zijn: en niet bereikbaar, en geven die meldingen u bent niet veilig voor dit of dat

1

Door geen foto s en privé zaken online te zetten. We doen geen bankzaken online zolang dit de mogelijkheid is. We zijn toch niet voor
niks bij een bank.

1

Geen verdachte mails openen.

1

Goed opletten of mailberichten wel 'koosjer' zijn. Niet op allerlei sites mijn gegevens achterlaten. Bij internetbankieren controleren of er
wel een 'slotje' bij het adres vermeld staat; diverse wachtwoorden gebruiken. Niets op Facebook plaatsen, dit (eigenlijk) niet gebruiken.

1

Goed opletten!

1

Goed opletten. Geen vertrouwelijke informatie delen

1

Goed uitkijken, computervirusbeschermer erc

1

Goede wachtwoorden en niet zonder na te denken gegevens invoeren.

1

goede wachtwoorden gebruiken en niet te veel informatie over mezelf prijs geven

1

Ik geef die gegevens uitsluitend aan mij bekende, betrouwbare bedrijven.

1

ik heb een goede virusscanner geinstalleerd en zit niet op Facebook, Twitter enz.

1

Ik kijk of de website die ik bezoek beveiligd is met een hangslotje. Verder probeer ik zo weinig mogelijk op onbekende sites te zoeken.

1

Ik zit niet op facebook maar zou niet wten hoe ik mij verder moet beschermen tegen "handige jongens"

1

Mijn accounts afschermen(voor wat het waard is) Verdachte mails niet openen maar verwijderen

1

Niet te veel blootgeven. Diverse wachtwoorden

1

Norton antivirus en back-up gegevens

1

o. a. :zo min mogelijk gegevens openbaar maken. Computer uit na gebruik. geen ww opslaan. virusscanner.

1

probeer zoveel als mogelijk mijn beveiligingprogramma's up to date te houden

1

Virusscanner, alleen via https, etc.

1

Wachtwoorden aanpassen

1

wachtwoorden niet op computer bewaren en nooit phisingmails openen

1

Wachtwoorden regelmatig veranderen.

1

Werk met code s.

1

wisselende wachtwoorden veilige sites gebruiken niet op elke "aanbieding" ingaan

1

Zo weinig mogelijk op internet plaatsen (Facebook, LinkedIn, Google, etc,)

1

Bibliotheek Annen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Alles beveiligen met ww zover dat kan. Onbekende mail gelijk weggooien.

1

Complexe wachtwoorden, antivirus, malware-scans

1

Geen fotos delen en geen facebook Downloaden via vpn Cookies wissen Pc cleanen

1

Goed opletten wat betreft het mailadres van de verzender; antivirus programma op de laptop

1

Goede anti-virus software, regelmatig updaten, afplakken camera, geen persoonlijke gegevens op onbetrouwbare sites

1

Goede virusscanner

1

security programma

1

verschillende wachtwoorden, niet op iets klikken in mails die je niet vertrouwt

1

Wachtwoorden regelmatig veranderen. Niet op facebook posten.

1

zorgvuldigheid betrachten

1

zoveel mogelijk de instructies opvolgen maar die snap ik vaak niet

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
goede beveiling en 'schone'harde schijf
Niet te veel sites linken aan elkaar via apps, nadenken met wie ik mijn info deel, weinig synchroniseren, camera afplakken

1
1

Verschillende antivirusprogramma’s onafhankelijk van elkaar wekelijks draaiwn + antitrojaanse paardenprogramma’s + programma’s
om registers en cookies op te schonen

1

Zo weinig mogelijk gegevens invullen

1

Bibliotheek Borger
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Antivirusprogramma

1

Een beschermingsprogramma geïnstalleerd en ik deel zo weinig mogelijke privegegevens

1

Goed opletten.

1

Goede beveiliging. Weinig prive dingen op Internet.

1

Goede virusscanner en zelf goed opletten

1

heel goed opletten op mails want voor je het weet zit er een foute mail bij waarin je makkelijk instinkt

1

Ik laat niet overal mijn gegevens achter, plaats selectief bv foto's. Daarnaast heb ik een virusscanner (gratis) en let ik op bij het inloggen
bv bij bank (het slotje)

1

Ik zit niet op Facebook, schoon regelmatig mijn computer

1

Koop beveiliging softwarr

1

Mailbeschermingsprogramma

1

Niet zoveel. Goed kijken of er met telebankieren en spotje staat voor mail adres. En camera afplakken op pc

1

Verschillende wachtwoorden

1

wachtwoord constant veranderen

1

Wachtwoorden 'ingewikkeld' maken, updates toestaan, goeie spamfilter en géén mededelingen/berichten plaatsen waarvan ik niet wil
dat deze bij verkeerde partijen terecht komen, kortom, zélf privacy bewaken.

1

Wachtwoorden beschermen

1

Bibliotheek Nieuw-Buinen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Goed antivirus programma en letten op verdachte mailtjes

1

Sterke wachtwoorden. Niet op alle links klikken.

1

Zomin mogelijk op sociaal media te delen. Geen Facebook etc.

1

Bibliotheek Odoorn
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
terughoudendheid mbt foto's delen / update computer

1

anti virus programma

1

betaalde scan goede wachtwoorden voor belangrijke sites wachtwoord op telefoon, tablet

1

Firewall updaten bijhouden en zo min mogelijk delen

1

Gebruik maken van een beveiligingsprogamma.

1

Geen dingen op internet zetten watprive is

1

Goede virusscanner, en geen gegevens doorgeven

1

Ik doe zo weinig mogelijk per mail of internet. Geen bankacties, internetbankieren. Ik bel liever of schrijf een kaart/brief.

1

Ik zit niet op social media

1

Wachtwoorden met dubbele check; beveiliging op de pc voor spam ..

1

Wachtwoorden niet te makkelijk. Wantrouwend zijn zodra er gevraagd wordt om persoonlijke informatie.

1

Bibliotheek Valthermond
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
ik gebruik kaspersky internet security en verstrek zomin mogelijk gegevens op internet

1

Ik heb een Norton identity safe

1

let goed op welke mails ik open goede virusscanner

1

n beveiligings program

1

Wachtwoord vaker varanderen

1

Bibliotheek Coevorden
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
af en toe wachtwoorden veranderen.

1

Alert zijn voor verdachte e-mails en een virusscanner gebruiken.

1

Alles zo ver mogelijk dicht zetten. Geen belangstelling en voorkeuren doorgeven.Niet inloggen op andere websites met Facebook.
Advertenties blokkeren. Spamfilter gmail. Zo weinig mogelijk online nieuwsbrieven. Geen digitale klantenpas supermarkt of andere
winkel waar ik vaak kom.

1

Betaalde virus scanner.

1

extra beveilingsprogrmma

1

Goede virusscanner. Altijd updates uitvoeren. Verschillende wachtwoorden gebruiken. Niet op een openbaar Wifi-netwerk persoonlijke
informatie opzoeken.

1

Ik geef nergens mijn “echte” gegevens door

1

Ik heb er bitter weinig verstand van! Ik klik nooit op dingen die ik niet vertrouw.

1

ik zet weinig persoonlijks op facebook

1

sneller cookies eruit halen

1

Virus bescherming

1

Virusscanners, ransomware software, geen vreemde websites en gezonde verstand gebruiken.

1

Wachtwoorden regelmatig veranderen, virusscanner, mails goed controleren op echtheid.

1

zorgvuldig zijn bij het bezoeken van sites. Mijn gegevens niet openbaar maken. Behoudend zijn op facebook.

1

Zoveel ik kan. Basis: alert zijn en je verstand gebruiken. Overal verschillende wachtwoorden. Virusscanner. Niet op Facebook.
Verschillende e-mailadressen. Ander e-mailadres voor smartphone dan "normaäl" e-mailadres. Geen prijsacties waar je e-mailadres in
moet vullen. Alert zijn op phishingmails. 06-nummer alleen aan bekenden. Voorzichtig en bewust omgaan met internetbankieren. Kopie
paspoort afgeven, alleen indien nodig plus erop vermelden waarvoor en foto onbruikbaar maken.

1

Bibliotheek Dalen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
niet meedoen aan alle sites en vragen om mee te doen. goed opletten op mails of deze wel echt zijn en eventueel doorsturen naar de
echte instanties.

1

Niet te veel gegevens op internet zetten

1

Zeker niet ingaan op onbekende afzenders van mails. Alle “verzoeken, adviezen” gelijk verwijderen

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Anti-virus; Profielen zo veel mogelijk 'dicht' zetten; Regelmatig opschonen van cookies.

1

goede virusscanner

1

INLOGGEN MET

GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

1

regelmatig wachtwoorden vervangen; cookies opruimen; zo min mogelijk persoonlijke informatie geven

1

virusscanner, wachtwoorden.

1

Wachtwoorden gebruiken

1

Bibliotheek Schoonoord
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Alleen via beveiligde verbinding werken en erg attent zijn op valse e-mails.

1

instellingen beheren doordacht info plaatsen op openbare plekken nooit op verdachte links klikken

1

niks

1

Weinig social media, zo weinig mogelijk Google gebruiken, software en besturingssystemen up to date houden, antivirussoftware
bijhouden, letten op gebruikte wachtwoorden

1

Bibliotheek Sleen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
door 'sterke'wachtwoorden

1

Gee informatie delen en goede bescherming kiezen

1

goede wachtwoorden en spammail zonder kijken weg te gooien.

1

het gebruiken van codes wachtwoorden

1

Ik gebruik bij websites waar ik in moet loggen (bijna) nooit hetzelfde wachtwoord.

1

Ik hebt een anti-virus programma op mijn computer.

1

Je kunt er zelf niet veel aan doen. Geen rare mailtjes openen, alhoewel je daar makkelijk in trappen kunt. Nooit mijn pasnummers
geven van de bank. Regelmatig wachtwoord veranderen. Niet echt privé dingen delen met anderen.

1

Nadenken voordat je iets op Social media plaatst. Ervoor zorgen dat je een goede virusscanner etc op je computer hebt. En voorzichtig
omgang met wachtwoorden.

1

Niets openen dat mij verdacht voorkomt, regelmatig virusscan, veel verwijderen.

1

Virusscan

1

web-mail. bank-contact via een andere computer. anti-virus programma. ad-blockers.

1

Weinig, ik gebruik wachtwoorden, maar alleen als daarom gevraagd wordt.

1

Bibliotheek de Wijk
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
allerlei zaken om de computer en mijn wachtwoorden te beschermen

1

beveiliging op pc gezet

1

Camera afschermen en alles zoveel mogelijk beveiligen en op Facebook zet ik nooit geen privé mededelingen en z.
een goede virusbeschermer, een regelmatige wachtwoordwisseling en het aanhouden van diverse wachtwoorden ipv slechts enkele

1
1

Een virusscanner

1

Goed opletten welke sites ik gebruik en welke gegevens ik verzend.

1

Ik maak geen gebruik van Facebook, Twitter, Instagram e.d. Ik gebruik E-mail niet voor zeer persoonlijke berichten. Ik sla geen
wachtwoorden op.

1

verschillende wachtwoorden gebruiken

2

Virusscanners / niet veel online opslaan / ik heb geen Facebook / maar ben ook echt laks met wachtwoorden en heb wel overal
accounts bij verschillende bedrijfen

1

Bibliotheek Ruinen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
- heb Facebook en LinkedIn, maar deel weinig/nauwelijks iets en like relatief 'onschuldige, neutrale' dingen. - we hebben een
abonnement op een virusscaner - bij aanmaak, voor bv. aankopen etc, gaat altijd op een e-mailaccount die niet meteen aan mijn naam
gelinked is en maak altijd een nieuwe aan, ipv dat ik via Facebook bv. inlog (wat vaak ook een optie is).

1

Alles wat mogelijk is.

1

Beveiligingsprogramma op computer geïnstalleerd. Veilig surfen.

1

gebruik firewall

1

Geen flauw idee. Bewust waarschijnlijk niet veel.... Wisselende wachtwoorden.... Altijd uitloggen Nooit opslaan op je computer.

1

Goed opletten. Verstand gebruiken. Virusscan.

1

Ik internet beveiligd en gebruik een passwordmanager

1

Niet alles invullen.

1

Veel tips volgen om deze gegevens te beschermen maar soms geloof ik het wel...

1

Veryel ik aan niemand. Ook hier niet.

1

virusbeschermer, vage mail niet openen, bij bankzaken letten op het slotje

1

wachtwoorden regelmatig veranderen, gebruik maken van de app van de overheid bij identificatie, back-up maken van gegevens,
virusscanner, geen verdachte mails openen.

1

zo min mogelijk met Facebook zeker geen foto's of andere persoonlijke info. goede virusscanner

1

Bibliotheek Ruinerwold
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?

Aantal keer
genoemd
Bewust kiezen voor zo veilig mogelijke opties en toepassingen en alle veiligheidsupdates zsm uitvoeren.

1

Er zit beveiliging op de computer. De telefoon wordt ook beschermd.

1

zo zorgvuldig mogelijk met mijn persoonlijke gegevens omgaan

1

Bibliotheek Zuidwolde
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Bepaalde gegevens niet digitaal te sturen of telefonisch te verstrekken, bv Bankrekeningnr.

1

Geen idee hoe ik dat kan doen

1

Ik doe niet veel online, weet niet hoe me beter te beschermen

1

ik maakgeen gebruik van facebook

1

Nooit een password gebruiken voor meer doelen. Antivirusbescherming. Firwalls. etc Alleen persoonlijke gegevens opgegeven als dat
strikt noodzakelijk is. Op plaatsen waar zonder duidelijk doel gevraagd wordt naar gegevens eventueel misleidende informatie geven.
Verschillende identiteiten voor verschillende doelen.

1

opletten wat ik doe, geschiedenis wissen en proberen om cookies te omzeilen

1

regelmatig controleren.

1

Safer installeren

1

Veilig internetten . Goede spamcsreener

1

Wachtwoorden firewall maar verder weinig

1

Zo min mogelijk persoonsgegevens/ foto's online te zetten

1

Bibliotheek Smilde
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Alleen vertrouwde apps gebruiken Alle instellingen goed nalopen Opletten bij mails

1

diverse wachtwoorden

1

een goede internetsecurity beveiliging en goede wachtwoorden

1

geen Facebook ed. goede beveiliging van de computer. alleen betrouwbare emails openen.

1

Goed de updates bijhouden. Verder weet ik er weinig van en dat maakt / voelt kwetsbaar.

1

Goed kijken of ik in een beschermde omgeving zit. (slotje). Mailtjes van onbekenden of onbekende organisaties verwijder ik direct
zonder deze open te klikken.

1

Goed opletten wellke mail/bestanden je wel niet opent. Checken bij betalingen of dat via een veilig systeem gaat. Zo heb ik een keer
tijdens het inloggen van mijn bankrekening een wachtsymbooltje gezien die mij onbekend was, contact opgenomen met de bank en
inderdaad het was een virus oid. Zo heb ik fraude kunnen voorkomen. Ook weten aan wie je welke gegevens wel/niet geeft en wat je
aan informatie op sociale media plaatst.

1

Goede virusscan en updates; gebruik geen facebook; onduidelijke mailtjes meteen deleten; links in e-mail controleren (muiscursor op
link, linksonder verschijnt de url van de link); zo weinig mogelijk reageren op verzoek van allerlei persoonlijke gegevens.
Goede virusscanner, opletten of bij overboekingen de verbinding veilig is, geen gegevens per mail geven wbt. pincodes

1

1

ik zou niet weten hoe

1

Virus scan en niet veel op FB zetten

1

Virusscanner

1

Virusscanner en wachtwoorden wijzigen

1

wijzigen wachtwoorden

1

Bibliotheek Beilen
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?

Aantal keer
genoemd
Adblocker, VpN-verbinding Tor-browser Cookies voor zover mogelijk weigeren

1

Alert zijn, goede virusscanners etc

1

goede beveiliging op mijn pc.

1

goede wachtwoorden gebruiken

1

ik zit niet op Facebook en let goed op wat ik aanklik, als ik het niet vertrouw open ik de mail niet.

1

virusscan, cookies altijd minimaliseren

1

virusscanner en sociaal media goed beveiligen

1

Voorzichtig met overal maar op te klikken of overal je gegevens achter te laten. Niets liken!!

1

werken met goede wachtwoorden en deze regelmatig veranderen

1

Zeer goede virusdetector en een firewall. Afgeschermde zoekmachine.

1

Zorgen voor een goede virusscanner

1

Bibliotheek Westerbork
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
af en toe andere wachtwoorden. Voor openen e-mails kritisch naar afzender kijken. Niet op You-tube actief zijn.

1

Een zo goed mogelijk internet security programme installeren en gebruiken. PC/laptop up-to-date houden wat besturingssysteem
betreft.

1

Goede wachtwoorden gebruiken en regelmatig veranderen

1

Ik heb privacy instellingen ingesteld.

1

uitgekiende wachtwoorden

1

Van alles wat mogelijk is.

1

Verschillende wachtwoorden. Geen wachtwoorden opslaan.

1

Virusscanner. Onmiddellijk wissen van verdachte mails. Afzenders ongewenst verklaren.

1

Bibliotheek Bovensmilde
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
zo weinig mogelijk online zetten, zodat er niks gebruikt kan worden

1

Bibliotheek Norg
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Ben zeer voorzichtig met gegevens en gebruik goed beveiligingsprogramma’s; open nooit bericht of e-mail van onbekende adressen

1

Beveiligingsprogramma op computer en smartphone

1

Een goed beveiligingsprogramma Goed opletten

1

Firewall Virusscanner Malware scanner Niet te veel persoonlijke dingen op sociaal media zetten zoals facebook, Twitter snapchap,
Whatsapp

1

Geen Facebook e.d. Beveiligings software op pc en laptop geïnstalleerd. Alle onbekende mail ongeopend deleten. Niet illegaal
downloaden.

1

Geen onbekende mails enz. openen en beantwoorden

1

geen persoonsgegevens online zetten (facebook, twitter e.d.d.)

1

Ik heb diverse programma's op mijn PC geïnstalleerd om Malware en andere rotzooi te onderscheppen, ik zoek niet via Google of
andere wazige zoekmachines, ik verander regelmatig mijn wachtwoorden! Verder heb ik geen enkele account bij sociale media en wil
ik ook geen Internet op mijn Smartphone! Ook klik ik niet op links in verdachte Phishingmails maar stuur deze door naar de
Fraudehelpdesk!

1

Instellingen bij apps goed bekijken en veel op prive zetten. Niet te veel op internet bestellen.

1

internetbeveiligingen virusbeveiliging op computeren tablet. Ook zelf goed opletten bij het openen van niet bekende e-mails.

1

O.a. McAfee, voorzichtig met mail van onbekende adressen en/of bedrijven, niet domweg op alles klikken o& bijlagen openen, apps
niet accepteren als ze emmeren om bepaalde permissies, bepaalde sites vermijden, ads late; verwijderen, goed op https letten...

1

Regelmatig cookies en geschiedenis opschonen, antivirus installeren

1

Spamfilters Niet klikken op onbekende links, Kijken of er een slotje staat en of het adres klopt

1

Wachtwoorden

1

Zeer beperkt profiel op facebook.

1

Zover mogelijk goed opletten. Niet op Facebook e.d..

1

Bibliotheek Peize
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Bewust surfen. Virusscanner.

1

Goed virusprogramma, alert op mails van onbekende afzenders

1

goede wachtwoorden gebruiken.

1

Nergens op reageren.

1

Niet alles plaatsen/prijsgeven

1

virus scanner en niet overal op klikken

1

virusscanner ik laat mijn wachtwoorden niet onthouden door de computer

1

voorzichtig zijn met verstrekken aan bedrijven en derden van persoonlijke gegevens bescherming pc met software
Zoveel mogelijk verschillende wachtwoorden voor verschillende sites.

1
1

Bibliotheek Roden
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Alert zijn om mijn gegevens niet over achter te laten. Kijken of er gebruikt wordt gemaakt van https website Geen creditcard gebruiken
Kritisch zijn op de nieuwsbrieven waarvoor ik me inschrijf Virusscansoftware gebruiken Cookies na elke keer internet automatisch
verwijderen Alert zijn op vreemde mail

1

beveiligen

1

camera afplakken alleen thuis en op werk op wifi/internet kritisch kijken en nadenken heel soms de voorwaarden lezen

1

de pc goed te beschermen met antivirus en beveiligingsprogramma's

1

Door zoveel mogelijk privacy gegevens af te schermen.

1

Een up to date virusscanner installeren. Zo weinig mogelijk persoonsgegevens op de computer achterlaten. Geen gebruik maken van
Facebook, online camera.

1

Gebruik geen creditcard bij internet aankopen. Open geen onbekende mail. Zit niet op Facebook e.d Heb firewall en dat soort
bescherming tegen spam etc.

1

gebruik van e-scan beveiliging.

1

Geen gegevens op sociale media en letten of sites gebruik maken van https

1

Goed opletten en beveiliging op de computer

1

Goed virusprogramma geïnstalleerd . Geen Facebook. Zo weinig mogelijk gegevens geven. Moeilijke wachtwoorden

1

Goede virusscanner. Geen Facebook. Geen relevante informatie appen/mailen.

1

Ik ben niet op Facebook Ik gebruik internetbankieren alleen thuis Ik let goed op wat ik wel en niet aanklik in mijn mail Rare telefoontjes
breek ik direct af

1

Ik laat zo min mogelijk persoonlijke gegevens achter. Een goede virusscanner. Nooit op verdachte mails reageren.

1

Ik verwijder direct ongewenste Mail, let er op dat sites die ik bezoek veilig zijn. Deel geen wachtwoorden met anderen.
Ik zit niet op Facebook en ga voorzichtig om met mijn persoonlijke gegevens

1
1

Niet op Facebook etc en voorzichtig zijn
Niet teveel gegevens in computer, maar eigenlijk is er weinig aan te doen als leek. Ik doe ook nog niet aan internetbankieren.

1
1

niet veel gegeven op Facebook zetten, virus scanner, voorzichtig bij het open van onbekende mails.

1

Niets

1

Niets.

1

pas op wat ik op facebook etc. zet

1

Sterke wachtwoorden gebruiken en onbekende mail en telefoonnrs niet openen of opnemen

1

Sterke wachtwoorden maken, opletten op mogelijke fishing mails

1

sterke wachtwoorden weinig social media

1

verschillende wachtwoorden gebruiken, zo min mogelijk persoonlijke gegevens delen

1

Verschillende wachtwoorden, virusscanners, malware fighters

1

Virus scanner norton

1

virusscanner

1

Voldoende bescherming

1

Wachtwoorden wisselen

1

wachtwoorden wisselen, niet reageren op spam/fishing mails

1

Weinig

1

Weinig (en zeer overdacht over de gevolgen) op de computer en internet zetten, cookies wissen na iedere sessie, firewall en
persoonsbescherming up to date houden

1

Weinig gegevens achterlaten. Op Facebook instellingen controleren. Ook bij ander apps Goede virusscanner gebruiken

1

Weinig internet aankopen Onbekende mailadxenders weggooien Argwanend op internet Virusbeveiliging

1

Ze te beveiligen door wachtwoorden Maar dit blijft moeilijk net media's als Facebook en Instagram

1

zo weinig mogelijk digitaal

1

zo weinig mogelijk prive op internet zetten. alert te zijn op mails, zodra ik het niet vertrouw ,niet openen. beveiliging op de computer.
zorgvuldig omgaan met de pc.

1
1

Bibliotheek Eelde
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
afmelden

1

beperkt inloggen op niet vertrouwde sites

1

Goede virusbescherming op computer. Gewust kijken naar mail van onbekenden Website gebruik Niet alle gegevens willen koppelen
aan elkaar via internet

1

Ik doe niets, omdat ik heel weinig op online prijsgeef van mezelf

1

Ik heb een virusscanner, ben uiterst voorzichtig met online betalen en open geen bijlagen van mailberichten waarvan de afzender
onduidelijk is.

1

Ik heb geen Facebook en geen linken.

1

Niet op facebook,niet op twitter, zo min mogelijk cookies, geen internetbestellingen.

1

Niet openbaar zetten Wachtwoorden

1

Opletten op onbekende mails. Niet altijd de gevraagde cookies aanklikken. Opletten bij inloggen op het juiste web adres.

1

Overal zo'n sterk mogelijk wachtwoord te bedenken. Alleen op beveiligd internet zitten

1

Proberen goede gebruikersnaam en wachtwoord te hebben

1

proberen goede pass words te hebben onduidelijke websites vermijden

1

Scanners Nadenken voor ik iets aanklik, geen mails/bijlagen openen van mensen die ik niet ken, geen dingen downloaden die ik niet
vertrouw Kinderen waarschuwen

1

Te weinig. Ik ben vooral bezorgd over de kwetsbaarheid van mínder weerbare mensen zoals Alzheimerpatiënten

1

Terughoudend in wat ik post en niet zomaar mijn gegevens ergens achterlaten

1

virusscanner + firewall, moeilijke/wisselende wachtwoorden, alleen bekende sites bezoeken, geen links in onbekende mails aanklikken

1

Virusscanner, alert zijn.

1

Voorzichtig zijn met wat ik plaats . Onbekende mailadressen vermijden

1

Bibliotheek Vries
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Anti virus software

1

Doe niet aan facebook, twitter enz.

1

gebruik van een anti-tracker app (Ghostery) op de laptop; privacy-instellingen van facebook en google in de gaten houden en zo nodig
wijzigen; altijd uitloggen bij facebook; niet zomaar op links klikken; niet zomaar 'gratis' apps downloaden en spelletjes spelen;
verschillende wachtwoorden gebruiken

1

Geen mail openen die ik niet vertrouw. Zeker geen link aanklikken die ik niet vertrouw.

1

goed opletten, actueel blijven

1

Hier niets opschrijven omdat ik niet weet wie dit allemaal kan lezen.

1

Ik ben voorzichtig met wat ik online deel.

1

Niet op sociale media Niet online bankieren Weinig online shoppen

1

Niet te veel informatie op internet plempen maar dit is en blijft lastig

1

niet teveel online gooien

1

Proberen om na te denken voor ik iets onbekends aan mail of i.d. open maak. Niet overal op klikken. Updates instaleren, waaronder
ook een soort van veiligheid in zit. Filter of zoiets. Verder eigenlijk niets. Ik zet niks op Facebook.

1

vermijd twitter en andere sociale media. bankzaken beperken tot beveiligde sites en gebruiken van persoonlijke inlog codes gebruik
van beveiligde creditkaarten

1

wachtwoorden, altijd uitloggen, niet altijd akkoord gaan met cookies

1

Bibliotheek Zuidlaren
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Ik plaats geen foto's en bijna geen berichten op social media. Ik ben alert op vreemde mailtjes. Ik download niet zomaar allerlei gratis
apps.

1

alert blijven op mails, linkjes, phishing etc. op het werk worden we daar ook op getraind.

1

Alleen als het echt nodig is mijn gegevens te geven en zo weinig mogelijk

1

Ga er zorgvuldig mee om open geen onbekende mails etc Virusscanner

1

geen activiteiten via de zogenaamde social media

1

Geen cookys toestaan. Klik niet op onbekende/verdachte mails

1

Geen social media. Niet zomaar persoonlijke gegevens achterlaten op een site.

1

Geen wachtwoorden laten onthouden op pc Zo min mogelijk inschrijven met contactgegevens bij online winkels

1

Goede antivirus en firewall en niet ingaan op vreemde emails.

1

goede virusscanner, niet op verdachte mails klikken

1

Heb geen Facebook en Twitter.

1

het reguliere

1

ik ben daar nu nog niet mee bezig tot het mij een keer overkomt en denk ik had ik maar eerder aangepakt

1

Ik heb me afgemeld bij Faceboek, zit bewust niet op sociale media, zoals twitter en facbook.. Verder natuurlijk een antivirusprogramma
op de computer. Wachtwoorden regelmatig veranderen.

1

Ik heb zo weinig mogelijk persoonsgegevens online staan.

1

Ik laat nergens een emailadres achter, gebruik bijna geen sociale media.

1

Ik maak geen gebruik van Facebook,Instagram enz.

1

In feite niets dan om de zoveel tijd mijn wachtwoord wijzigen. Verder ben ik niet zo dol op cookies.

1

Letten op gebruik van veilige websites. Weinig tot niets op FB plaatsen. Een apart e-mail adres om op te geven bij bijvoorbeeld acties
of als bedrijven vragen om een e-mailadres. Zo min mogelijk mijn persoonlijke gegevens achterlaten op het internet. Goed wachtwoord
gebruiken en regelmatig wachtwoord wijzigen, voor elk programma waar een wachtwoord voor nodig is een eigen wachtwoord. Geen
gebruik maken van windows maar een ander besturings- programma, daardoor minder last van allerlei internet problemen.

1

Mijn wachtwoord af en toe veranderen. De inloggegevens van banken nergens opschrijven

1

Niet op iedere site persoonlijke gegevens achterlaten, mail waarvan ik de inhoud niet vertrouw niet openen, cookies eens in de zoveel
tijd verwijderen, weinig foto’s online plaatsen enz.

1

NIET op Sociale Media, dus geen FaceBook, Whatsapp, Snapchat, Instagram enz. Alleen thuis via de vaste ADSL lijn online
bankieren. Actuele Firewall en Visuscanner op PC's. Opletten op HTTPS bij online invoeren persoonlijke informatie. Openbare
WiFi/Hotspots zoveel mogelijk beperken en geen persoonlijke info uitwisselen. Noodzakelijke kopieën persoonsgegevens waarmerken
met datum en ontvanger om misbruik te voorkomen. Persoonlijke (adres) gegevens filteren uit oud papier. Enz, enz. ...

1

Om in te loggen op websites, meerdere wachtwoorden gebruiken, dus niet één wachtwoord voor alles.

1

zit niet op facebook e.d. geen foto's en andere dingen via p.c.

1

zo min mogelijk gegevens via internet geven, goede virusbescherming, up-to-dat houden van de browser en hulpprogramma's
zo weinig mogelijk gegevens prijs geven

1
1

Bibliotheek Havelte
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Als het even kan, geen gegevens delen. Onbekende/raar uitziende email niet openen. Weinig tot geen persoonlijke gegevens delen op
FB.

1

Anti virus programma geïnstalleerd.

1

Anti virus programma.

1

Camera afgeplakt, weinig persoonlijke dingen delen

1

denk dat ik zorgvuldig ben maar het is vaak onduidelijk wie wat doet.

1

firewall en virusbescherming

1

Geen financiële zaken via de mobiele telefoon. Goede wachtwoorden.

1

Goed opletten hoe het een en ander weergegeven wordt

1

Goede anti-viruswall, verschillende wachtwoorden gebruiken, niet klikken op mails van onbekende afzender enz., nooit zomaar geld
overmaken enz.

1

Ik geef niet standaard toestemming voor iets als je ergens een programma download bijvoorbeeld en er staat standaard een vinkje
aan. Ik controleer ook vaak de voorwaarden voordat ik me ergens voor inschrijf en dan met name wat ze met je persoonsgegevens
doen. Ik geef niet zomaar mijn mobiele nummer. Ik heb mijn Facebookaccount afgeschermd.

1

virus bescherming, wisselen van wachtwoord

1

virusscanner, firewall, wachtwoorden, afplakken camera

1

virusscanner, niet op Facebook etc.

1

Voorzichtig zijn en blijven met wat ik op internet zet.

1

voorzichtig zijn en niet op Face-Book actief zijn!

1

Waarschijnlijk te weinig.

1

Wachtwoord wisselen en weinig tot geen foto's plaatsen

1

weinig

1

Weinig; wel passwords gebruiken en die opslaan en altijd zorgen dat de apps, programma's en computer up-to-date is (zoals de
reclame aangeeft om te doen :-))

1

Bibliotheek Vledder
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
beveiligingssystemen

1

geen onbekende mails openen. niet aan dingen meedoen waarmee men iets kan winnen

1

ik heb goede antivirus- en antimalware-software op mijn pc nooit zomaar gegevens doorgeven alleen internetbankieren op de pc en
niet op de laptop ik zit niet op facebook (geen interesse, maar ook uit angst dat privégegevens een eigen leven gaan leiden)

1

Ik klik geen onbekende zenders aan

1

Ik werk zoveel mogelijk met niet-commerciële beveiligingsmaatregelen, zoals gebruik firefox en bepaalde virusscanners e.d.

1

Virusscanner en geen persoonlijke gegevens invullen bij onbekende sites ed

1

zo min mogelijk gevoelige gegevens online te zetten

1

Bibliotheek Diever
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
Abonnement ter bescherming

1

Beperken wat ik online zet.

1

dubbele beveiliging van apple sinds kort, kritisch in toestemming geven voor van alles

1

Goed kijken naar het groene slotje bovenin en geen foto’s openbaar plaatsen, op het moment helemaal geen foto’s meer plaatsen en
van sociaal media af.

1

goede PC, goede virus bescherming, opletten met websites, géén FB meer

1

Ik heb een recente virusscanner, hou de updates van mijn programma's bij en let goed op om phishing te voorkomen.

1

Niet iets speciaals, weet er ook niet genoeg van.

1

Viruscanner er regelmatig doorheen

1

Virusscanner, nooit zomaar op een link klikken, verschillende wachtwoorden en nooit gegevens delen

1

Wachtwoorden instellen en firewall

1

webcam is afgeplakt, geen digi medisch dosier, geen smart tv

1

zo min mogelijk gegevens online zetten

1

Bibliotheek Dwingeloo
Wat doet u zelf op dit moment om uw online persoonsgegevens te beschermen?
Aantal keer
genoemd
alert zijn

1

anti-virus programma, een fire-wall, geen mailtjes van onbekende afzenders openen, sowieso goed opletten van wie een mail
afkomstig is

1

Beveiligingssysteem

1

extra beveiligingsprogramma

1

Goed opletten Virusscanner geinstalleerd

1

Ik let goed op , vreemde mails openen we niet. We hebben een goede virusscan.

1

let heel goed op als iemand mij belt en persoonlijke gegevens wil. Engels sprekenden leg ik gelijk neer. Heb een anti virus programma

1

nog niet genoeg

1

virusbeschermer

1

Wachtwoorden op alles wat ik heb/doe. Nieuwste versies van security software installeren

1

wij hebben een virus scanner.

1

Zo weinig mogelijk over mijn prive leven online zetten en zorgen voor een beveiliging.

1

Bibliotheek Rolde
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Het is vaak niet duidelijk welke de nieuwe bedreigingen zijn. Je holt vaak achter de feiten aan.

1

Hoe kan ik zelf mijn geven veilig houden

1

Ik denk dat ik redelijk op de hoogte ben, maar ik weet niet wat ik niet weet, dus info is altijd welkom.

1

Bibliotheek Gieten
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
"beschermings"info en dan bij een betrouwbare organisatie ,ik wil niet afhankelijk zijn van :als de kinderen langs komen,deskundige
buurman of toevallig georganiseerde cursus

1

Ala ik informatie op zoek via internet. Hoe veilig is dit?

1

De juiste bescherming .

1

De Waag 7

1

Het 'cookies' gebeuren daar dit bij vele sites erg wazig is.

1

ik wil graag weten hoe je regelmatig de beveiligingsprogramma's checkt op werking

1

met name omzeilen van commerciéle aanbiedingen.

1

of mijn computer nog beter beveiligd kan worden, b.v. met een speciale scan

1

over de werking van de internetmogelijkheden.

1

Wat ik nog meer kan doen.

1

Wat is genoeg? Ben ik vo0ldoende bescherm?

1

Welke gegevens je wel/niet en waar, wanneer moet delen

1

Bibliotheek Annen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
wat de gevolgen zijn van het uit of aan zetten van bepaalde veiligheidsknopjes

1

wat is er mogelijk, wat zie ik over het hoofd, omdat ik niet voldoende thuis ben in de materie. Een soort checklist, met wat-te-doen-omte-voorkomen en wat-te-doen-als-het-mis-is.

1

Wat kan er allemaal gebeuren wanneer je een facebookaccount hebt? Wat kan er gebeuren wanneer je op andere sites inlogt via je FBaccount? Dit speelt nu natuurlijk, vanwege de kwestie met FB en Cambridge Analytica

1

Wat kan ik doen?

1

Wat nu wel en niet goed beschermd is. En zo niet goed beschermd, wat er tegen te doen. Je hoort verschillende verhalen.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Hoe meer informatie hoe beter, er is altijd iets te leren. Met online gedrag verval je vaak in gewoontes, soms is van voor af aan in het
kort iets weer horen wel fijn.

1

Bibliotheek Borger
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
hoe je je nog beter kunt beschermen

1

Ik weet eigenlijk niet wat er zoal mogelijk is.

1

Waar je goed op moet letten. Qua email, foute website.

1

Wat ik verder nog kan doen.

1

Bibliotheek Odoorn
Waarover mist u met name informatie?

Aantal keer
genoemd
De techniek gaat verder en ik ben te weinig digitaal vaardig om goed te kunnen werken met de computer.

1

een stappenplan ter bescherming.

1

Vooral de belangrijkste tips hoe ik mijn privacy kan bewaken door de juiste instellingen te gebruiken.

1

Bibliotheek Valthermond
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Simpele uitleg en of stappenplan

1

Bibliotheek Coevorden
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
alles
Handigheidjes om b.v. van Chrome nog meer te blokkeren. Ik denk niet dat ik alle opties heb toegepast. Slimme toepassingen.

1
1

Het hoe en wat er speelt. Wat kan ik doen, wat doet de overheid... Een goed voorbeeld is de Kassa email. Deze site waarschuwt tijdig
over lopende zaken.

1

Hoe ik mijn persoonlijke gegevens kan beschermen.

1

Ik word gek van alle wachtwoorden, gebruikersnamen ed. Ik wil dat het allemaal wat eenvoudiger word!!

1

Over hoe ik mijn gegevens beter kan afschermen

1

Wat je moet doen om je computer te beschermen.

1

Bibliotheek Dalen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
alle gegevens

1

Geen specifieke informatie, zo veel mogelijk info om nog alerter te kunnen reageren

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Algemeen over wat je kunt doen om je online te beschermen.

1

Hoe ik nog beter mijn persoonsgegevens kan beschermen

1

hoe kan ik het beste beschermen

1

Bibliotheek Schoonoord
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
centraal overzicht? korte online cursus?

1

Hoe beter te beschermen

1

Bibliotheek Sleen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd

Gewoon daar meer informatie over. En ik vind dat de overheid ons ook beter moet beschermen tegen internetfraude.

1

Je voelt je niet veilig omdat je er te weinig over weet en je hoopt dat je je het juiste doet wat je moet doen

1

Wat de reeële risico's zijn, hoe groot ze zijn, hoe erg dat is en hoe ik dat eenvoudig kan voorkomen.

1

Wat een goede virusscan is en of dat alleen voldoende is.

1

Weten waar men de informatie voor gebruikt

1

Bibliotheek de Wijk
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Hoe kan ik mijn mobiele telefoon het beste beveiligen? Kan ik nagaan of mijn wachtwoorden ergens gestolen zijn? Zijn er praktische
tips beschikbaar?

1

Vaak lastig wat je nu echt moet doen. Of waar je hulp zou kunnen krijgen.

1

Bibliotheek Ruinen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Beveiliging

1

ik verdiep me er niet zo in

1

mis niets specifiek, maar zou geïnteresseerd zijn in aanvullende info.

1

Soms is het een zoektocht hoe je bepaalde opties in bv. Facebook, LinkedIn etc uit kunt zetten.

1

Soms weet je niet wat je mist.

1

wat de beste bescherming is voor mij en mijn gezin

1

Wat kan je doen om je gegevens te beschermen??

1

Bibliotheek Ruinerwold
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
ICT -kennis hierover

1

Bibliotheek Zuidwolde
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Dat weet ik niet, want ik heb die informatie kennelijk gemist.

1

Hoe ik het beter kan beschermen

1

Wat kun je er aan doen behalve controleren?

1

Bibliotheek Smilde
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
De noodzaak cookies te accepteren en toch niet steeds ongewenste reclame krijgen van bezochte sites: dilemma...hoe los je dat op ?

1

de toegebrachte schade

1

Hoe je alles beter kunt beschermen op je computer.

1

Niets in het bijzonder.

1

op veel sites heb je inloggegevens met wachtwoorden. Bij de inloggegevens horen altijd meer persoonlijke gegevens. wat wordt daar
mee gedaan

1

Wat zijn de gevaren en wat kan ik eraan doen.

1

Bibliotheek Beilen
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Hoe je jezelf goed kunt beveiligen tegen ciber crime

1

phising mail, hoe te herkennen, etc

1

Toch nog meer over bescherming

1

wanneer het verstandig is een wachtwoord te veranderen het gebruik van een wachtwoordmanager

1

wat de mogelijkheden zijn om beter mijzelf te beveiligen tegen de aangegeven angsten

1

Welk programma gebruikt mijn gegevens en hoe kan ik dit voorkomen.

1

Bibliotheek Westerbork
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Mijn gegevens beschermen

1

Veiligheidsinstellingen

1

Bibliotheek Norg
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Herkennen van onraad en ongewenste akties

1

Hoe jezelf tegen dit alles te beschermen

1

kan ik niet exact aangeven

1

Wat je niet weet mis je niet...

1

Welke media veilig zijn en een betere controle hierop door een soort van internationale internet waakhond, die ook de bedrijven,
internet criminelen en spammers kan aanpakken.

1

Bibliotheek Peize
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
de technische kant. Daar heb ik mijn man voor....

1

Hoe het gebruiken van mijn online gegevens door onbevoegden gebeurt terwijl ze mijn wachtwoorden niet weten.

1

Over wat ik veilig kan doen op mijn pc.

1

wat ik moet doen om het zo goed mogelijk te krijgen en te houden.

1

Bibliotheek Roden
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Algemene bescherming

1

Bescherming van de overheid

1

Beveiliging computer

1

gebruik van het internet ,in het algemeen

1

Goed op de hoogte worden gehouden over nieuw soort methodieken van internetcriminelen.

1

Hoe kan ik voorkomen dat anderen in mijn systeem komen

1

Hoe te voorkomen dat ongewenst informatie van mij wordt gestolen. Het internet heeft veel goede dingen gebracht maar soms zijn de
nadelen ervan te veel.

1

Informatie over instellingen. Computer software verandert zo snel dat het soms moeilijk te volgen is wat je moet doen om je
persoonlijke gegevens te beschermen. Je moet soms ingewikkelde verklaringen goedkeuren voordat je een programma kunt
installeren bijvoorbeeld. Eigenlijk weet je niet goed waarvoor je akkoord geeft.

1

Updaten

1

Waar je moet op letten. En op welke manieren je je kunt beschermen.

1

wacgtwoord veranderen

1

Wat ik kan doen om mijn gegevens te beschermen. Hoe ik fraude kan herkennen en voorkomen.

1

wat is echt fraude bestendig.

1

wat kan wel,wat kan niet en hoe stel ik mijn computer in tegen mee gluren

1

Weet niet of wat ik doe helpt

1

Welke programma's zijn er om je te beschermen. Verder vind ik dat je aan teveel moet denken en dat vind ik ondoenlijk.

1

Bibliotheek Eelde
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Die lange algemene privacy voorwaarden zijn soms moeilijk te doorgronden. Daar zou wel iets mee kunnen zodat het duidelijk en
gebruiksvriendelijk. En erkenning dat internet niet zo veilig is, dus daar niet alles op willen gooien.

1

Hoe dat je persoonlijke gegevens kan afschermen.

1

Informatie die vertelt hoe data worden bewaard en wie hier toegang tot heeft informatie over de werkwijze die bv Facebook hanteert
waardoor privé informatie naar derden gaat. Wie zijn dan deze derden?

1

Kan ik niet duidelijk zeggen, aangezien ik mij er nog niet erg in heb verdiept. Maar een aantal handreikingen zou niet slecht zijn.

1

ongewild aftappen

1

Op dit terrein zijn er altijd innovaties. Niemand is alwetend.

1

Technische hulp om de juiste instellingen in te stellen, zonder dat het onbegrijpelijk wordt .

1

Bibliotheek Vries
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
hoe je facebook zo min mogelijk "belastend" kan gebruiken, wat je allemaal kan uitschakelen bijvoorbeeld.

1

Omgaan fb, insta, Google. Ik kan het niet bijhouden wanneer 1 van deze weer wat bedenkt waardoor ik opnieuw mijn privacy moet
instellen en wijzigen

1

persoonlijk advies (ongeveer als een accountant doet voor aanslag belasting)

1

Bibliotheek Zuidlaren
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Hoe je kan voorkomen dat je gegevens overal terechtkomen en overal bewaard blijven

1

hoe het moet om dit te voorkomen via berichten of publicaties

1

Hoe ik dat beter kan doen

1

Hoe ik dat kan doen

1

Ik ben al behoorlijk goed op de hoogte en probeer nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk te volgen. Maar je zou iets over het hoofd
kunnen zien. Dus als extra beveiliging ;-)

1

ik heb geen overzicht

1

In het algemeen info over veilig internet gebruik.

1

Met name een goede voorlichting van de "overheid".

1

Prkatische en toepasbare informatie en weetjes.

1

Vooral wat er door bedrijven met de gegevens wordt gedaan. En of als je cookies verwijderd de sites niet meer automatisch verder
gaan waar ze zijn gebleven als je vervolgens weer wel cookies accepteert.

1

Wat ik concreet kan doen. Ik denk dat mij weinig kan gebeuren maar ergens ben ik er ook niet gerust op.

1

Bibliotheek Havelte
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Ben me niet bewust in hoeverre deze "dreiging" reëel is

1

elke computer is weer anders, weet niet wat ik nog meer kan doen

1

hoe kom ik van phishing mail af en hoe voorkom ik het

1

Iemand die persoonlijk helpt

1

In welke slimme trucs ik wel zou kunnen trappen

1

over zaken die ik niet ken of weet (dus kan ik niet veel concreter zijn...)

1

Praktische info

1

tis voor middelen die je kunt inzetten en over hoe je die up to date houdt

1

Welke mogelijkheden er allemaal zijn

1

Bibliotheek Vledder
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
Algemene info over alles wat er op dat gebied gebeurt

1

gewoon in het algemeen

1

wat gebeurt er met mijn zoekgegevens bijv., of bij bankzaken.

1

Wat kan er gebeuren met informatie in de 'cloud' .

1

Bibliotheek Diever
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
altijd moeilijk om aan te geven wat je niet weet! een lezing over dit onderwerp zou ik wsl graag bijwonen

1

Het lijkt me allemaal zo complex waardoor ik niet weet waar te beginnen.

1

Hoe nog beter mijn gegevens kunnen beschermen

1

Hoe om tegaan met foute mails, een tijdje terug een mail over een verkeersboete gekregen die ik niet had gemaakt.

1

Bibliotheek Dwingeloo
Waarover mist u met name informatie?
Aantal keer
genoemd
wat en hoe

1

Wat je nog meer kunt doen en vooral de valkuilen

1

Bibliotheek Rolde
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
ik heb geen helder beeld wat er wel of niet bij de bieb past

1

Nee, is gevoelsmatig.

1

Omdat maar een klein gedeelte van de gegeven bekend zijn bij de bieb

1

Bibliotheek Gieten

Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek is in 1e instantie boekinformatie leverancier, maar daar kun je informatie over internet gebruik/bescherming als
boekwerk aan koppelen.

1

Een bibliotheek is iets waar mensen snel naar binnen stappen

1

Een bieb is in mijn ogen toch echt voor het lezen van boeken etc. Bescherming van mensen en gegevens hoort daar niet echt bij. Wel
.mooi als het kan

1

Ik vind dat een bibliotheek zich bij zijn kernwerkzaamheden moet houden en daar zit informatie verspreiden/delen/aanbieden natuurlijk
in, maar ik zou zelf niet verwachten dat mijn bibliotheek mij daar actief over gaat infomeren.

1

In hoeverre kan de bieb de juiste informatie geven, zijn geen ic ters.

1

Lage drempel. Ook ouderen meer wegwijs maken en op dit soort zaken attenderen

1

Niet iedereen wordt bereikt, maar het is altijd goed om informatie te geven.

1

Omdat de bibliotheek,veel mensen binnenhaalt en de informatie kan delen.

1

over het beschermen van persoonsgegevens is veel informatie al beschikbaar via andere kanalen

1

Tegenwoordig is ook de bibliotheek een plek voor info.

1

Bibliotheek Annen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek heeft ook een site waar gegevens op staan van mij. Dat daar de nodige informatie over wordt gegeven is dan logisch

1

Eigenlijk de overheid zou dit moeten doen en natuurlijk up-to-date. Dus veranderd er iets, meteen erop in springen.

1

Het is niet direct een taak van een bibliotheek, maar het is wel een laagdrempelig instituut.

1

Laagdrempelig.

1

omdat alles via de computer kan, ook de bieb

1

Voor mensen die niet weten waar ze hiervoor naar toe moeten gaan, kan de bibliotheek toegankelijk zijn

1

Bibliotheek Borger
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek associeer ik nog altijd met boeken lenen.

1

Bibliotheek heeft een brede doelgroep, breed bereik en biedt ook internet toegang aan in de bieb. Daarnaast ook bereik via kinderen
als ouders geen lid zijn.

1

De Bieb als verlengstuk van de overheid is al gaande met cursussen als Tik en Tik en Digisterker, ik vind dit een goede zaak, we
hebben hier tenslotte over belastinggeld wat goed besteed moet worden en er is beslist behoefte aan een plek waar mensen geholpen
en geïnformeerd kunnen worden over genoemde zaken. De Bieb zou hierin een veel duidelijker gezicht naar buiten moeten
ontwikkelen, bijvoorbeeld met een apart leslokaal/informatiepunt. De Bieb is nu alleen herkenbaar als boekenplek, flyers met cursussen
is onvoldoende. Zeker in een dorp waar geen gemeentehuis meer is kan een duidelijk herkenbaar punt in bijvoorbeeld een MFA aan
een behoefte voldoen. Maar dit vraagt wél om een duidelijk standpunt, nu is het halfslachtig, vandaar mijn 'enigszins'.

1

Eigenlijk moet ik daar zelf meer ondernemen. De bibliotheek profileert zich wel steeds meer op dit gebied.

1

het lijkt mij dat het meer iets voor een bank of de overheid is

1

Ik vind dat banken en overheid goede voorlichting moeten geven. Maar bieb loop je misschien gauwer binnen.

1

Laagdrempelige manier om informatie te verkrijgen

1

Niet de meest voor de hand liggend

1

Tja, via de bieb leen ik boeken,

1

Bibliotheek Nieuw-Buinen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik vind de bibliotheek daar gedeeltelijk wel een rol in kan spelen.

1

Bibliotheek Odoorn
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Zodat je dicht in de buurt informatie, advies kan krijgen.

1

Bibliotheek Valthermond
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Dat is eigenlijk een onderwerp voor de overheid

1

Het zijn privé gegevens die bij vreemden tezien zijn

1

Bibliotheek Coevorden
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
door de brede info bij de bieb

1

ik begrijp de ontwikkelingen omtrent de bibliotheek, en ik denk dat het voor veel andere mensen een uitkomst is om er andere
informatie te verkrijgen, maar ik ga naar de bibliotheek voor boeken en niets anders.

1

Ik vind het een goed initiatief, maar twijfel wel over de aanwezige deskundigheid. De bibliotheek heeft hier niet de naam daar goed in te
zijn.

1

ik vind meer dat de overheid daar voor moet zorgen

1

Informatie komt tegenwoordig niet alleen meer uit boeken op papier. Mensen moeten digitaal vaardig zijn of worden. Daar kan de
bibliotheek een rol in spelen.

1

Makkelijk om naat binnen tw stappen. Openbaar

1

Niet in eerste instantie mijn beeld van een bieb

1

Omdat de bibliotheek steeds breder bezig is. Dus niet alleen meer de functie heeft van het uitlenen van boeken.

1

Zelf moet je ook informatie inwinnen naar het beschermen van je persoonsgegevens.

1

Bibliotheek Dalen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
ik vindt dat de instanties welke het betreft [KPN, etcetera] zelf oplossingen moeten verzorgen.

1

Verstrekken van algemene informatie

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd

Bieb geeft vaker cursussen die niets met boeken te maken heeft

1

Bv door middel van een lezing of workshop. Dat organiseert de bibliotheek ook.

1

voorlichting is altijd goed.

1

Bibliotheek Schoonoord
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
bieb kan gebruikt worden om mensen dingen te leren. ik zou er niet in eerste instantie aan denken, maar behalve boeken kan de bieb
ook info verstrekken

1

Vind het niet een primaire bibliotheek taak

1

Bibliotheek Sleen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
cursus aanbieden.

1

Omdat de bibliotheek over het vinden van informatie gaat, daar vind ik het wel bij passen. Maar voor mij is de bibliotheek toch nog altijd
gewoon een (fijne) plek om mijn boeken te lenen. Daar vind ik het niet bij passen.

1

Bibliotheek de Wijk
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
de bibliotheek is neutraal voor veel mensen

1

Het is wel een brede opvatting van de taken van de bibliotheek

1

informatie voorziening

1

Bibliotheek Ruinen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bij bibliotheek kun je veel info vinden, maar of daar "postbus 51"-achtige info bij moet daar twijfel ik over

1

Denk dat andere instanties hier over horen te gaan. Dat de bibliotheek een aanvullende rol op zich neemt of wil nemen vind ik wel
prijzenswaardig/positief. Dit omdat jullie 'instituut' toch een objectief instituut is.

1

Het kan nuttig zijn in het algemeen en in de omgang met de bibliotheek zelf.

1

Ietwat wezensvreemd

1

ik vind het meer iets van de gemeente

1

ik vind het meer een taak van de Rijksoverheid.

1

Kan een goede taak zijn.

1

Bibliotheek Ruinerwold
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
de bibliotheek is toegankelijk voor een breed publiek

1

Ik denk dat het primair een zaak van de overheid is om te informeren. Daarnaast vind ik het een goede zaak, dat de bibliotheek ook
een informatieve functie heeft/krijgt.

1

Wat ver gezocht irt core business maar misschien wel een makkelijk toegankelijke optie voor mensen

1

Bibliotheek Zuidwolde
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bieb zou een mooie plek zijn om in forum avonden te geven

1

Dit vind ik een taak van de overheid, een bieb is voor boeken.

1

Ik dacht meer aan uitlenen van boeken e.d.

1

Omdat de bibliotheek informatief is.

1

Bibliotheek Smilde
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
bib is er voor boeken maar het is aan de andere kant misschien wel handig

1

de bibliotheek krijgt steeds meer een educatieve functie, daar vind ik het wel bij passen

1

Het zou ook op meerdere plekken aan de orde moeten komen.

1

In de bibliotheek worden nu ook cursussen gegeven over het gebruik van tablet/IPad; dus dan zou dit ook goed kunnen passen om
uitleg te geven over het beschermen van je online gegevens.

1

Ook taak overheid

1

Past wel bij jullie activiteiten op het gebied van cursussen rondom computer-/internetgebruik.

1

Bibliotheek Beilen
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik vind dit ook een taak van de overheid, gemeente etc

1

ik vind het eigenlijk meer een taak van de overheid, ik vind dat de bibliotheek meer een educatieve functie heeft.

1

In eerste instantie is dat niet de rol van de bibliotheek die ik gewend ben, maar bij nader inzicht is de bibliotheek er voor
boeken/informatie (v/h spreekbeurten e.d.) dus waarom niet voor dit soort zaken.

1

Op zich is de bibliotheek een instantie om boeken uit te lenen, maar het is een goede ontmoetingsplek om zoiets te organiseren.

1

vind het voor mij meer een taak van de banken om informatieavonden daarover te geven en misschien iets voor buurt academisch.

1

Bibliotheek Westerbork
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Er worden meerdere workshops ed gegeven dus dit zou ook kunnen passen.

1

Je kunt niet vaak genoeg gewaarschuwd worden.

1

past bij informatieve taak bibliotheek. is betrouwbare partner.

1

Bibliotheek Norg
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd

Ik denk dat dit meer of eerder een taak van de overheid en overheidsinstanties is, maar een bibliotheek heeft natuurlijk ook wel
een voorlichtende functie.

1

Ik denk dat er bij bepaalde mensen behoefte aan is en de bibliotheek is laagdrempelig en objectieef.

1

Ik heb persoonlijk de bibliotheek hier niet voor nodig.

1

Ik kan zelf alles online wel vinden, lukt misschien niet iedereen.

1

niet hoofdtaak bieb m.i.

1

Omdat de bieb steeds meer per internet doet En nu ook met een app werkt

1

Omdat een bieb informatie kan geven, net als boeken met info.

1

Overheidstaak. Niet iedereen bezoekt een bieb.

1

Bibliotheek Peize
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
een tegenvraag: wat doet de bibliotheek met mijn persoonsgegevens?

1

Het is een voorlichtingsfunctie; in zoverre wel. Maar hoever moet je gaan als bib? Voorlichting over veilig voedsel? Milieu? Malafide
bedrijven?

1

info verstrekken past wel bij de bieb. persoonsgegevens vind ik wat dubieus

1

Bibliotheek Roden
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Als ik het passend zou vinden dan vindt ik voor mijzelf dat ik de cursus ook moet volgen, en weet voor mij zelf nog niet of ik dat wil.

1

De bibliotheek doet ook steeds meer online. Het is goed om mensen ook via de bieb alert te maken op het beschermen van gegevens
en mensen kritisch te maken/houden over het vrijgeven van persoonlijke info.

1

De bibliotheek is laagdrempelig, ik vraag me wel af hoeveel mensen daar gebruik van zouden maken.

1

Een bibliotheek geeft veel informatie over allerlei onderwerpen en tegenwoordig ook cursussen. Dus een cursus zou ik logisch vinden.
Een bibliotheek is er toch in principe om boeken te lezen.
Er zijn ook andere instanties die hier mee bezig zijn, alleen het is voor de bibliotheek goed om hier naar te verwijzen.
Hangt van de vaardigheden van degene die het geeft af. En het gebodene.
Het is fijn dat de bibliotheek mensen wil helpen bij dit soort problemen maar ik vind het niet een taak die per definitie daar thuis hoort.

1
1
1
1
1

Ik ga ervan uit dat de bibliotheek neutraal advies kan geven en niet gelieerd is aan een of ander bedrijf. Ik vind voorlichting geven ook
wel passen bij de bibliotheek

1

Ik vind het meer iets voor de gemeente, maar ik kan me voorstellen dat een bibliotheek een prettigere setting is om geïnformeerd te
worden en er met andere mensen over te kunnen praten.

1

Ik was er zelf niet opgekomen dat de bibliotheek deze informatie aan personen kan verstrekken, maar eigenlijk is het misschien zo gek
nog niet. De eerste taak ligt wel bij de overheid denk ik, maar de bibliotheek kan daar zeker in ondersteunen.

1

kennis maken met en later verdieping

1

Laagdrempelig

1

ligt wel in het verlengde van bijvoorbeeld een belastingspreekuur. Niet een kerntaak van de bibliotheek, maar past wel bij de rol die een
bibliotheek ook kan hebben

1

Niet een primaire taak, dat is vooral lezen bevorderen

1

nou daar weten ze ook niet alles

1

ook voor de bibliotheek moet je online.

1

Bibliotheek Eelde

Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De eerste taak van een bibliotheek is het uitlenen van boeken en dergelijke. Als een bibliotheek zich gaat bezighouden met
digitale/online zaken, dán hoort daar voorlichting over dit onderwerp bij.

1

de kennis is al zo wijdverbreid

1

Een bibliotheek is geen digitaal informatie service center

1

Iemand die meer kennis heeft over beschermen van gegevens en die dan de tijd heeft om uit te leggen wat het beste is om te doen.

1

Ik niet direct lees- literatuur , cultuur gekoppeld

1

In eerste instantie zou ik zeggen dat het niet bij de bieb past. Als ik er meer over nadenk, zou de bieb voor bepaalde personen een
goede plek kunnen zijn om meer over dit soort zaken te leren.

1

Niet iedereen is er van gediend....

1

Bibliotheek Vries
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Er zijn ook andere instanties denkbaar, b.v. banken

1

Het is misschien niet helemaal het doel van een bibliotheek maar wel nuttig

1

Misschien past het ook wel? Maar ik zou hier zelf geen gebruik van gaan maken.

1

Niet speciaal bij de bibliotheek, maar bij ALLE bedrijven die met persoonsgegevens werken.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Alle goede adviezen over het beschermen van online persoonsgegevens helpen.

1

De overheid heeft daarin een taak. De bibliotheek ook. Ook banken moeten hun klanten beschermen door ze goede uitleg te geven.
Maar de internetprovider zou de meeste verantwoordelijkheid moeten nemen.

1

ik ga eigenlijk naar een bibliotheek voor het lenen van boeken .

1

Misschien wat ouderwets gedacht, maar voor mij is de bibliotheek toch vooral de plaats om boeken en tijdschriften te lenen (en
tegenwoordig e-books)

1

Omdat de bibliotheek een maatschappelijke functie heeft en laagdrempelig informatie kan bieden

1

Ze hebben de ruimte ervoor en er komen verschillende mensen in de bieb. Je bereikt veel mensen. Laag drempelig

1

Zie niet helemaal wat dit te maken heeft met het lezen van boeken

1

Bibliotheek Havelte
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Het hoort niet bij de basics van de bibliotheek, maar zou als extra aangeboden kunnen worden.

1

ik vind de aandacht sympathiek en wellicht passend, ik vind niet dat de eerste verantwoordelijkheid bij de bibliotheek ligt maar meer bij
overheidsinstanties. Niet leden moeten ook worden bereikt.

1

Informatie opzoeken is iets wat je bij de bieb al kunt ...

1

Meer voor de overheid

1

Openbaar gebouw, voor iedereen toegankelijk.

1

Prima zo mee te denken

1

Zo goed als elke andere

1

Bibliotheek Vledder
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
een goede zaak, ook voor de bieb

1

Bibliotheek Diever
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Het bereik van een andere groepen mensen, zoals ouderen

1

Ik vind dat de overheid in de eerste plaats informatie moet geven.

1

Ik vind het goed dat de bibliotheek informatieve cursussen aanbiedt. Het is een goede plek ervoor

1

Bibliotheek Dwingeloo
Kunt u aangeven waarom u het enigszins bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
alleen met betrekking tot bibliotheek-internet

1

De bieb informeert de leden graag

1

Eigenlijk vind ik het een taak van de overheid.

1

het hoort niet echt bij de hoofdtaak, tenzij je informatieverstrekking heel ruim neemt

1

Het is geen core businesss van de bieb. Aan de andere kant, de bieb is steeds meer digitaal en is wel een punt waarop veel mensen
regelmatig komen.

1

Het is niet de hoofdtaak, maar zeker niet onbelangrijk dat een bieb hierover info biedt aangezien er via de bieb veel info te krijgen is
dus ook hierover

1

Omdat het in eerste instantie om informatie gaat en het ontspannen. Als het over informatieverstrekking zou gaan, vind ik het wel
passen bij een bibliotheek. Maar hoe up tot date zal deze informatie dan verstrekt worden?

1

Bibliotheek Gieten
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
bibliotheek betekent voor mij boeken, tijdschriften, naslagwerken, etc en lezingen

1

Bieb is voor beschikbaar stellen van geschreven teksten, luisterboeken en e-books. Voor algemene info tav internetgebruik denk ik niet
meteen aan bieb, maar misschien is het toch wel een goed idee??

1

Een bibliotheek leent boeken dvd etc uit. Schoenmaker blijf bij je leest!

1

Op dit gebied is zoveel deskundigheid op internet te vinden dat het me niet zinvol lijkt dat uw vrijwilligers zich ook nog hierin zouden
moeten bekwamen.

1

Bibliotheek Annen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Dit is geen taak voor de bibliotheek.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheken houdt u bij uw leest; promotie en delenvan kennis rondom taal, taalbeschouwing, literatuur ea lectuur

1

met name de filialen van de bied in Drenthe en Groningen bereiken te weinig mensen

1

Bibliotheek Odoorn
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Omdat er met mijn gegevens niet of nauwelijks op de bieb iets wordt gedaan .

1

Past niet in het takenpakket.

1

Bibliotheek Valthermond
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik vind dat een taak van de overheid.

1

Bibliotheek Coevorden
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik denk dat andere instanties moeten doen, bv de overheid, banken

1

Taak van andere instanties

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Dit is een taak van de overheid en van bv banken.

1

Bibliotheek Sleen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Omdat je dan lang niet iedereen bereikt. En dit gaat iedereen die online gaat aan. En dat is de meerderheid van de bevolking.

1

Bibliotheek de Wijk
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Daar zijn andere instanties voor.

1

De bibliotheek mag zich van mij beperken tot haar "core-business".
Ik heb het idee dat de bibliotheek niet echt voorop loopt in de digitale wereld. Inhuren van experts kan natuurlijk altijd

1
1

Bibliotheek Ruinen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bieb - persoonsgegevens Heeft toch niets met elkaar te maken??

1

Dit ligt erg ver weg van de bedoeling van een bieb

1

Ik vind dat meer iets voor overheden/banken ed

1

Bibliotheek Ruinerwold
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik vind dit meer een taak van de overheid om mensen hierover te adviseren.

1

Bibliotheek Zuidwolde
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ga hiervoor niet naar de bibliotheek en ga hiernaar toe om boeken te lenen.

1

Ik vind dat meer een taak van een bank of van de overheid.

1

Kom bij de bibliotheek om boeken te lenen.

1

Persoonlijk beveiligen tegen spam ed

1

Bibliotheek Smilde
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Dan zou het bij alle instellingen en bedrijven passen .

1

Lijkt mij geen kernaktiveteit van een bibliotheek Ik vind dat een bibliotheek zich moet beperken tot aktiveteiten betreffende boeken,
literatuur etc

1

Bibliotheek Beilen
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
de bibliotheek wordt momenteel voor van alles en nog wat gebruikt. als je rustig op zoek wilt naar een boek, word je gestoord door
allerlei pratende mensen vanwege: een handwerkclub, taallessen, bibliothecaressen en vrijwilligers die zeer druk met elkaar in gesprek
zijn. De leeszaal waar je rustig een krant of tijdschrift kan lezen wordt soms verplaatst naar midden tussen de boeken en moet je
anderen storen om bij de tijdschriften te kunnen. Activiteiten: prima, maar dan wel òf in een andere kamer/zaal òf buiten de
openingstijden van de bieb.

Bibliotheek Westerbork
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?

1

Aantal keer
genoemd
De bibbliotheek is er voor boeken en muziek en niet voor andere zaken !

1

een tech help desk geeft alle informatie die nodig is, bv de bank

1

Bibliotheek Bovensmilde
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Een bibliotheek is wat mij betreft alleen voor het uitlenen van boeken.

1

Bibliotheek Norg
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Behoort m.i niet tot de kerntaken van de bibliotheek en bovendien zijn dan zeer gespecialiseerde medewerkers nodig .

1

bieb is voor het uitlenen van boeken e.d.

1

Tsss, daar werken tegenwoordig toch alleen maar vrijwilligers die niets weten?! Ze weten niet eens hoe het bibliotheeksysteem werkt....
geen vertrouwen in. Je kunt niet alles bij de bieb droppen.

1

Voor mij is de bibliotheek er voor boeken! En vooral om mensen te enthousiasmeren. Andere activiteiten leiden af van de essentie vind
ik.

1

Bibliotheek Roden
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bieb is voor boeken

1

Een bibliotheek leent boeken uit. Verder geen flauwekul

1

Houdt je maar bij core- bussiness. Daar is ook nog wel wat te verbeteren. En verder zijn er wel lees ( taal) gerelateerde cursussen te
bedenken.

1

Omdat dit niet bij een org als bibliotheek thuis hoort. Dit is eigen verantwoordelijkheid

1

omdat ik vind dat dit via overheid hoort te gaan

1

Bibliotheek Eelde
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bieb staat voor mij voor lezen, verdieping, studeren. Ik vindt computergebruik daar minder bijpassen.

1

Ik denk dat dit een taak is van de overheid en van de mensen zelf. Men zou veel zorgvuldiger moeten zijn met wat men allemaal online
zet. Soms schrik je daar van en denk ik: waarom doe je dat!

1

schoenmaker houd je bij je leest, ofwel bibliotheek houd je bij je boeken!

1

Bibliotheek Vries
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd

De kwaliteit van de bibliotheek gaat naar mijn mening de laatste jaren sterk achteruit. De collecties worden uitgehold, reserveren kan,
maar het duurt erg lang voordat boeken beschikbaar zijn. Het komt steeds vaker voor dat ik boeken reserveer van buiten de provincie.
Dat kost me dan 4,50 euro extra per boek, terwijl ik ook al 60 euro per jaar betaal voor een groot abonnement. De vakkennis van de
medewerkers gaat achteruit, op eenvoudige vragen kunnen de vrijwilligers geen antwoord meer geven. Ik vind het jammer dat de
bibliotheek zich op andere dingen gaat richten, die energie kan beter worden gestoken in mooie, leerzame boeken dan in een of ander
hip retailconcept.

1

Bibliotheek Zuidlaren
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
bibliotheek is voor boeken, lezen, muziek, kranten, tijdschriften etc. Voor info beveiliging ed. hebben we postbus 51/andere kanalen
Bij de bieb kom ik boeken lenen.zou fijn zijn als er ruimere openingstijden zouden zijn.dit srt. Info vind ik iets voor de overheid

1
1

Ik ben misschien heel ouderwets maar bij bibliotheek denk ik aan de mogelijkheid om boeken te lenen. Het is al lastig genoeg om de
boeken die je zou willen lezen via de bibliotheek te bemachtigen. Het duurt soms eindeloos en er gaat regelmatig wat mis met het
aanvragen, uitlenen van boeken. Zorg eerst dat dat soort zaken goed werkt voordat je je bezig gaat houden met allerlei andere zaken.

1

kerntaken liggen elders

1

Bibliotheek Havelte
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Een bibliotheek heeft de functie van boeken uitlenen, en alles wat daar mee te maken heeft. Informatie is meer de taak van de
Gemeente.

1

Ik houd niet van het cursusmodel.

1

Misschien te snel geantwoord. Kan best via de bibliotheek. Maar voor mij is de bibliotheek een soort snoepwinkel.

1

Voor mij is de bibliotheek een boekenleencentrum, meer niet.

1

Bibliotheek Diever
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Ik associeer een bieb met boeken en verder niet

1

ik wil in de bieb boeken, dvd's etc lenen. Gewoon de oorspronkelijke functie van de bied

1

Bibliotheek Dwingeloo
Kunt u aangeven waarom u het niet bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek houdt zich bezig met het uitlenen van boeken. Dat is wat mij betreft voldoende.

1

Het lijkt wel of de bieb zich steeds meer verwijderd van haar oorspronkelijke taak nl. boeken etc uitlenen. Internetbescherming moet je
overlaten aan experts, en het lijkt me toe dat de bieb daar niet over beschikt. Want worden er cursussen gegeven dan worden er
hoogstwaarschijnlijk wel vrijwilligers voor gevraagd.

1

Bibliotheek Rolde

Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bij de bieb komt m.i. op dit terrein veel info binnen, dat met de klanten gedeeld zou kunnen worden.

1

omdat de bibliotheek ook internet cursussen geeft

1

Bibliotheek Gieten
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
als er computercursussen gegeven worden dan past dit daar ook bij.

1

Als mensen er behoefte aan hebben is het prima!

1

Een bibliotheek verschaft naast recreatief leesplezier ook veel informatie,deze vorm van info past hier dus ook goed,bovendien vullen
ze een "leemte

1

Een mooie centrale dienst waarvoor je bij de bieb (is onafhankelijk) terecht zou kunnen en anderen ontmoeten. Bijzonder: als ik inlog
op mijn persoonlijke biebpagina om te reserveren krijg ik ook steeds de melding dat dat niet beveiligd is......Daar heb ik al eens voor
gebeld maar dat is alweer lang geleden en nog niet verbetert.

1

Goede bereikbaarheid en geïnteresseerd publiek.

1

Het heeft te maken met informatievoorziening.

1

Houd de Kontakten up to date ook met betrekking tot de te lenen en lezen boeken.

1

Ik ben veel online om boeken te zoeken enz. De bieb geeft al cursussen over internet.

1

ik beschouw de bieb als een leer-instituut.

1

Laag drempelig

1

Omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de computer. Ook boeken verlengen en boeken lezen op een e-reader.

1

Omdat ik weet dat er al computer cursussen gegeven worden, heb daar zelf ook aan meegedaan. Dan kan een beschercursus er ook
wel bij.

1

Omdat ook de bibliotheek diensten via hun site aanbiedt, zoals reserveren en verlengen van boeken.

1

op de bieb kun je veel informatie halen, dus ook een workshop persoonsbeveiliging op je apparaten is nooit weg.

1

Vanwege de algemene educatieve functie van de bib

1

Bibliotheek Annen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Gemakkelijk aanspreekpunt, cursusje mogelijk?

1

Het heeft met de moderne media te maken. De bieb biedt cursussen aan om vaardig te worden op de pc, laptop, tablet. En daarbij
hoort dat de mensen zich ook bewust moeten worden van de gevaren van internet. Het één kan niet los van het ander.

1

Je bereikt daarmee vooral ouderen die er geen kaas van gegeten hebben.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd

Omdat er ook overheidsfolders bij bibliotheken liggen en andere informatie bronnen mbt informatie die maatschappelijk relevant is. En
een bibliotheek is een gebouw/instelling met veel informatie waar je toegang tot hebt, dan is het voor mij een klein bruggetje dat DE
plek voor mij waar ik informatie kan lenen, ook de bescherming van informatie in het algemeen op de radar zet. Helemaal als de
bibliotheek ook meer online zich profileren gaat met diensten en producten. Ook met name voor oudere mensen denk ik dat het geen
overbodige luxe is, omdat die niet per se op de hoogte blijven van het laatste tech nieuws.

1

Bibliotheek Borger
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek is makkelijk toegangbaar voor veel mensen

1

Informatie is behoorlijk toegankelijk

1

Bibliotheek Odoorn
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Als je via de bieb ook pc-cursussen kunt volgen vindt ik dit zeker van toepassing.

1

de bieb is laagdrempelig.

1

De bieb kan veel mensen bereiken

1

de biep is tegenwoordig meer een algemeen informatiepunt dan alleen nog maar uitleenpunt. dus past dit er moeiteloos in.

1

Een plaats waar veel mensen samenkomen; informatie zoeken en daar kan natuurlijk ook info worden gegeven over deze materie. kan
ook elders maar is mooi meegenomen om een extra aandachtsmoment te genereren; misschien bereik van andere doelgroep via deze
weg

1

informeren past goed bij bibliotheek

1

Omdat het een internet nieuw medium is om informatie te verkrijgen maar lang niet iedereen weet de gevaren ervan

1

Bibliotheek Valthermond
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
breed bereik van publiek

1

mensen waarschuwen is altijd goed

1

Bibliotheek Coevorden
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek heeft een voorbeeld functie. Helaas heb ik moeten constateren dat de biblio computer systemen nog op Windows 7
draaien. Dit kan echt niet meer...

1

Dit past bij de cursussen die worden aangeboden

1

het brengt de mensen in de biep

1

M.i.v. 25 mei 2018 AVG, ook voor de bibliotheek. Maar ik vind het goed passen bij iedere organisatie die informatie verstrekt om zich in
te spannen bewustzijn bij iedereen te creëren.

1

nuttig maken van opnebare functie

1

omdat de bieb ook met mijn gegevens te maken krijgt, zoals mijn bankgegevens. Heeft de bieb een lek of open bron, dan is deze info
ook snel te verkrijgen

1

Bibliotheek Dalen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Als mensen goed op de hoogte zijn, kunnen ze beter beslissen van welke diensten van de bieb zij toch gebruik willen maken.

1

Bibliotheek Oosterhesselen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
laag drempeligheid
MOOIE KANS OM EEN NIEUWE FUNCTIE TE KRIJGEN EN MEER VAN DIT SOORT ZAKEN NAAR ZICH TOE TREKKEN

1
1

Bibliotheek Schoonoord
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
lijk mij wel goed

1

Omdat de bibliotheek dé instelling is waar zonder drempel op allerlei manieren en over alle mogelijke onderwerpen informatie gehaald
kan worden door iedereen in onze maatschappij. Of zo zou het bijna inziens moeten zijn.

1

Bibliotheek Sleen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bij de bib kon je ook computerles krijgen dus vind ik het wel passen.

1

De bibliotheek is met name de plek waar kennis maatschappelijk gedeeld wordt zonder aanzien des persoons, religie of politieke
overtuiging. De bibliotheek staat boven de partijen ja, zelfs boven de commerciële machtsfactoren die de samenleving manipuleren.

1

Ik vind het goed bij de bibliotheek passen, omdat de bibliotheek steeds meer een infogebied aan het worden is. En niet meer alleen
een boekenuitleen plaats is. ( alhoewel dat wel nog steeds het belangrijkste moet zijn) We zijn wereldwijd afhankelijk geworden van de
computer en daardoor is het belangrijk om advies te geven over het beschermen van online persoonsgegevens. Past naar mijn inziens
goed bij de bibliotheek.

1

Ik zal er zelf niet veel mee doen, maar ik vind dat iedere instantie zich moet wapenen tegen 'inbraak' om op die manier haar klanten te
beschermen. Uiteraard is daarnaast ook elke internet-surfer verantwoordelijk voor z'n eigen gedrag.

1

Omdat ik heel vaak hoor/lees dat mensen het slachtoffer zijn geworden van fishing enz.

1

persoonlijk gesprek is vaak duidelijker dan de informatie, die ik op internet zie.

1

Bibliotheek de Wijk
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Er zijn altijd mensen die wel over een computer beschikken maar vaak niet iemand die hun met raad en daad advies kan geven op dat
gebied. Voor deze groep zou het een uitkomst zijn als ze weten dat ze daar terecht kunnen om e.e.a. bij te brengen.

1

Omdat de bibliotheek voor iedereen beschikbaar is. Ligt vaak in de buurt zodat je snel er naar toe kunt gaan. Het betreft informatie, dus
dat onderwerp past ook binnen de bibliotheek.

1

Bibliotheek Ruinen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Boeken en informatie is kennis verkrijgen

1

Centrale plek die voor iedereen toegankelijk is.

1

Mensen komen daar makkelijker binnen dan elders.

1

omdat er veel mensen komen die bekend zijn met internet en mensen die komen om te leren

1

Bibliotheek Zuidwolde
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
B.v. een inloop avond is vrij blijvend maar wel informatief

1

BIbliotheken beheren andermans gegevens en geven toegang tot informatie.

1

neutrale plaats om informatie te krijgen

1

Bibliotheek Smilde
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheken hebben tegenwoordig een veranderde taak, zie klik&tik cursussen, werken met de digitale overheid, enz. Onpartijdig, door
overheden gefinancierd: welke andere organisatie heeft minder commercieel belang bij oogsten persoonsgegevens ?

1

De bibliotheek komt bij veel mensen die zelf niet altijd veel over de veiligheid van persoonsgegevens kennen.

1

Er worden wel meer cursussen gegeven, bijvoorbeeld omgaan met computers. Ik vind deze er ook wel goed bijpassen.
het folderrek is een plek waar iedereen terecht kan en op de tafels ligt ook wel informatie. Daar zou dit best wel bij kunnen.

1
1

Informatievoorziening is een van de speerpunten van de bied.

1

Laagdrempelig

1

Openbare, laagdrempelige gelegenheid voor iedereen.

1

Bibliotheek Beilen
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek is een plek voor kennis. Daar kan ook dit soort zaken bij horen.

1

bibliotheek organiseert al computercursussen; dit zou aansluiten

1

De bibliotheek wordt steeds meer een informatie centrum richting allerlei mensen en dat vind ik een goede ontwikkeling. Daarmee
kunnen ook mensen die geen boeken lezen, de bieb worden binnen gehaald en wellicht doen ze daar meer informatie op dan
waarvoor ze kwamen. Een goede ontwikkeling dus.

1

de bieb biedt ook cursussen aan. in kader daarvan zou informatie over bescherming persoonsgegevens goed passen. ook de bieb gaat
steeds meer online.

1

Informatie taak

1

Vind de bibliotheek open en toegangklijk.

1

Bibliotheek Westerbork
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Dichtbij. Direct menselijk contact i.p.v. afstandelijk digitaal

1

Past wel bij het moderne profiel van de bibliotheek.

1

Bibliotheek Norg
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Omdat mensen in de bibliotheek ook achter de PC zitten en dus moeten weten wat wel en niet kan!

1

Openbare ruimte en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen.

1

Toegankelijkheid

1

Bibliotheek Peize
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek is een instantie waar je informatie ovet van alles kan krijgen ( vreemde landen, geschiedenis kunst etc. ) daar past dit ook in
in onze huidige digitale tijd!

1

De bieb had altijd de functie van informeren via boeken. Nu is dat ruimer om met de tijd mee te gaan!

1

heb de digisterker gevolgd in de bibliotheek en heb daar van alles opgestoken.

1

Informatieverschaffing vind ik een goede taak voor de bibliotheel

1

Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk

1

Bibliotheek Roden
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
bib is een openbare instelling

1

bibliotheek heeft ook een sociale functie.

1

Bibliotheek informeert over ICT en verzorgt cursussen dit past hierin

1

Bibliotheek is een verzamelplaats van allerlei informatie dus informatie over bescherming persoonsgegevens past daarin ook.

1

bieb is informatie verstrekker en objectief

1

Bieb wil meer een informatie functie hebben. Doelgroep internetadres komen ook (denk ik) veel in de bieb

1

Binnen mandaat

1

Daar verwacht ik meer kennis dan de “ gewone “ lezer heeft

1

Er kunnen veel mensen bereikt worden. Het is laagdrempelig .

1

functie van bibliotheek is informatie doorgeven, en dat geldt ook wat digitale geletterdheid betreft

1

Ik zie de bieb als een 'publieke' instantie die de burgers kan informeren over dit soort zaken.

1

Laag drempelig

1

Omdat de bibliotheek ook een informatie verstrekker is.

1

Omdat het binnenstappen bij de bibliotheek voor sommige mensen wat laagdreppelig is, dan officiele cursussen

1

Overheidstaak en daarmee ook taak van bibliotheek om informatie te bieden

1

Bibliotheek Eelde
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Als informatie centrum is dit ook een issue.

1

Ergens vind ik de bibliotheek een plek van ontmoeting en delen van informatie en kennis

1

Het is laagdrempelig, bekend adres waar mondelinge toelichting mogelijk is. Online is soms lastig.

1

Ik vind het wel passen bij een bibliotheek die kennis levert (via boeken en via e-books) maar die zelf ook veel gebruik maakt van
intranet

1

Laagdrempelig

1

Omdat ik vind dat een bibliotheek een opleidingsfunctie heeft. Zij stellen informatie en kennis beschikbaar

1

Bibliotheek Vries
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
(Hoewel ikzelf vooral/alleen voor boeken naar de bieb kom ) De bibliotheek is naar mijn idee nu de weg ingeslagen van cursussen
geven en informatie/advies bieden; dus ik denk dat het wel op zn plek is; zeker omdat het een nuttig, serieus onderwerp is dat elders
(nog) niet echt (laagdrempelig) aan bod komt (voor zover ik weet); de bibliotheek lijkt me ook een redelijk onafhankelijke, nietcommerciële instelling.

1

betreft een algemeen en nuttige activiteit

1

Dienstverlening, niet alleen bieb maar ook meer.. Verder zie ik wel workshops/lezingen bij de bieb over dit onderwerp. Maar.... hou er
wel rekening mee dat er niet alleen ouwe mensen lid zijn. Ik ben welge orderd qua internet. Fijn als de info ook afgestemd is op
mensen die al ervaring hebben

1

In de bieb vind je info, daar past dit prima in.

1

Laag drempelig.

1

Wie zou het anders doen? De bieb is een informatief medium waar anderen iets van kunnen leren

1

Bibliotheek Zuidlaren
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
als informatiebron past dit er goed bij.

1

De bibliotheeksector algoedopdehoogtemetcomputers.

1

De bieb geeft veel meer cursuseen en informatie. Daar passen privacy/gegevens prima tussen.

1

Het is heel erg belangrijk, dat goede informatie wordt gegeven!

1

Inloggen is aangepast. En als ik suggesties krijg vind ik dat prettig.

1

Internet en dus bescherming van je persoonsgegevens online is niet meer weg te denken. De bibliotheek kan neutraal juiste informatie
verstrekken.

1

Omdat de bibliotheek een goed centraal punt is om bijeen te komen en te leren over dit soort dingen. Zeker nu dit controversiële
onderwerp zo vaak in het nieuws is, zullen er veel mensen zijn die vragen hebben.

1

Omdat de bibliotheek een informatiecentrum is, zonder commerciele doeleinden (daar ga ik dan maar van uit). Daardoor kan de
bibliotheek vertrouwen geven, je hoeft niet steeds te denken. Zou de bieb mijn gegevens doorverkopen, tenminste daar ga ik van uit.
En als de bieb wel mijn gevevens gebruikt, wil ik dat weten.

1

Omdat de bibliotheek laagdrempelig is. Het zou een goede aanvulling zijn

1

Omdat het nuttig is en de bieb breder ingezet kan worden dan alleen boeken uitlenen informatie over nieuwe technologieen hoort
hierbij

1

omdat ik het in het verlengde vind liggen van taalcursussen, omgaan met de tablet, etc. het is voor de ontwikkeling van de inwoners,
een educatieve taak.

1

Uiteindelijk heeft/krijgt een bibliotheek meer functies, dus aanpassen en rekening houden met de realiteit is goed.

1

Voor mijzelf wat minder omdat ik de ontwikkelingen uit interesse, werkgebied en persoonlijke verantwoordelijkheid al goed in de gaten
houd. Maar ik besef heel goed dat dit lang niet voor iedereen geldt. En op dit gebied is elke informatie bron welkom en de bibliotheek is
een laagdrempelige en vertrouwde ingang.

1

Bibliotheek Havelte
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek is "dichtbij en toegankelijk" en mensen (lees: leden!) kunnen helpen hier vragen over te stellen zonder dat ze gelijk allerlei
kosten in rekening gebracht krijgen. Door dit soort zaken alleen aan leden aan te bieden, kan het lidmaatschap aantrekkelijker worden
dan "alleen voor het lenen van boeken/e-books".

1

De bieb laat hiermee zien dat het meer is dan een bibliotheek. Daarbij is een bieb gericht op informatie bieden, dus waarom niet ook op
dit gebied.

1

Laagdrempelig

1

Openbare bibliotheken moeten een hel goede bron van informatie zijn.

1

Past bij de afdeling informatica en technische boeken, het vergroten van de kundigheid van mensen dmv boeken en andere kanalen.
waar kan ik het anders halen? de bibliotheek heeft een publieke functie.

1
1

Bibliotheek Vledder
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek heeft een publieke voorlichtende functie in mijn ogen, vooral ook bij nieuwe ontwikkelingen en bedreigingen in het
publieke domein.

1

een plek waar veel mensen komen, die interesse hebben in dit onderwerp. Neem bijv. de computercursussen.

1

Ik verwacht dat de bieb voldoende kennis heeft om die door te kunnen geven

1

Laagdrempelig en gemakkelijk te bereiken

1

Omdat de bibliotheek ook een informatiepunt is, en omdat er mensen van allerlei leeftijden/pluimage komen wordt een breed publiek
bereikt

1

Waarom niet.

1

Bibliotheek Diever
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
Als informatie verstrekker.

1

bibliotheek bron van informatie en educatie!

1

De biblitheek is een betrouwbare bron van informatie, die gemakkelijk toegankelijk is. Zeker voor een actueel onderwerp als dit.

1

Het gaat om forse belangen en de bibliotheek wordt steeds meer een "all-service" instituut.

1

Inmiddels zijn er zoveel mogelijkheden om 'bij te scholen' via de bieb, dat dit er ook bij past

1

Internetcursussen worden ook nu al in de bibliotheek gegeven. Vooral voor senioren.

1

Openbare instelling

1

Bibliotheek Dwingeloo
Kunt u aangeven waarom u het goed bij de bibliotheek vindt passen om informatie/advies te bieden over het beschermen van online
persoonsgegevens?
Aantal keer
genoemd
een onafhankelijk instituut die er niet beter of rijker van wordt informatie te bieden

1

Omdat er ook online boeken gelezen kunnen worden

1

omdat via mijn bibliotheek lidmaatschap mijn gegevens ook op internet te vinden zijn

1

Bibliotheek Rolde
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Er kan beter een fysieke bijeenkomst gehouden worden in de Bibliotheek over dit onderwerp, tenminste als daar behoefte voor is onder
de lezers.

1

Goed initiatief.

1

Nee.

1

Bibliotheek Gieten
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik vind het zeer goed en prettig dat er veel aandacht aan de hedendaagse communicatietechniek geschonken wordt . Zeker voor ons
ouderen die daar toch niet mee "opgegroeid " zijn .

1

Ik zie uit naar een activiteit hierover!

1

Misschien wat meer promotie van materiaal op gebied van internet bescherming en beveiliging.

1

neen

1

Bibliotheek Annen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
nee

1

Zorg ervoor dat in het verlengde van de nu geboden cursussen in computervaardigheden, ook een bijeenkomst gewijd gaat worden
over hoe je je (persoonlijke) gegevens kunt beschermen op de pc, laptop, tablet. Bv. hoe en waar bewaar je al je wachtwoorden?
Waar moet je op letten bij phishingmail? enz.

1

Bibliotheek Gasselternijveen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
andere boeken trekt andere bezoekers

1

Verrassend onderwerp deze keer en eigenlijk ook blij dat de bibliotheek hier zich bewust van is. Online veiligheid is denk ik een van de
zwaarst onderschatte valkuilen in onze maatschappij die potentieel grote gevolgen kan hebben en samenlevingen kan ontwrichten
omdat we er zo afhankelijk van zijn tegenwoordig. Iedereen zou zich er bewust van moeten zijn, dus de bibliotheek ook.

1

Bibliotheek Odoorn
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Minder open vragen.

1

Bibliotheek Valthermond
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Er is veel voor 60+ maar niet voor jongere mensen of het zijn dan direct van die dure cursussen.met 50 zit je dan tussen wal en schip
nee

1
1

Bibliotheek Coevorden
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Mensen informeren over het gebruik en gevaar van niet te vertrouwen sites.

1

neen.

1

Zorg dat je zeer zeer deskundig bent. En maak dat dan ook beter bekend.

1

Bibliotheek Dalen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
geen

1

Bibliotheek Schoonoord
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ga zo door. En die er vooral wat mee

1

nee

1

Bibliotheek Sleen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Het aanbieden van een cursus. Niet alleen voor senioren maar ook voor de digibeten. ( bijv. hoe begin ik met Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram en hoe ga ik om met de veiligheid van deze gegevens)

1

Ik heb sterk de indruk dat u zelf de draagwijdte van uw vraag niet begrijpt.

1

Nee dat hebt ik niet.

1

Prima.

1

Bibliotheek de Wijk
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Hoewel ik het niet bij de bibliotheek vind passen, zou ik het wel goed vinden dat dit opgepakt wordt, vraag me wel echt af hoeveel
mensen er gebruik van zullen maken

1

Nee.

1

Prima enquête.

1

Bibliotheek Ruinen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
goed initiatief.

1

nee

2

Nee

1

Nee, succes met het verwerken van de gegevens en het maken van keuzes.

1

zou het zo niet weten ga door met wat jullie nu doen

1

Bibliotheek Ruinerwold

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Denk dat informatie over dit onderwerp het beste ook online kan worden gegeven, bv. door plaatsing op de website van de bibliotheek.
Lekker kort

1
1

Bibliotheek Zuidwolde
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik ben benieuwd wat jullie ermee doen

1

Informatie en eventueel onderwijs over digitale vaardigheden.

1

Nee.

1

Bibliotheek Smilde
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Geen

1

Informatie avonden, vb in de vorm van lezing met demonstraties, aangeboden in de bibliotheek. Simpele tips zoals gebruik blinde kopie
bij emails zouden als bescherming kunnen bieden.

1

Misschien bij de computerlessen in de diverse Bebliotheken hier aandacht en advies over geven.

1

Nee

1

wat doet de bibliotheek met mijn gegevens?

1

Bibliotheek Beilen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Het is een 'hot item' op dit moment en zeker interessant om een bijeenkomst te organiseren over dit onderwerp.
op bon boeken lenen staat naam en pasnummer voluit. als je het in boek laten zitten, heeft iemand anders je gegevens.
Zoals al aangegeven: activiteiten die veel (ook gezellig hoor) lawaai of verstoring met zich meebrengen niet meer organiseren tijdens
de uitleenuren. Het hoeft echt niet muisstil te zijn, maar voor de concentratie is rust toch wel een vereiste. Je kunt als bibliotheek ook
een voorbeeldfunctie als rustpunt hebben.

1
1

1

Bibliotheek Westerbork
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek moet bij het onderwerp blijven waarvoor het in het leven is geroepen. Er komt steeds meer bij wat volgens mij aan het
doel voorbij gaat !

1

Ik doe heel weinig met de social media geen internet bankieren omdat ik door de informatie altijd denk het gaat zo niet goed ik doe
nergens aan mee! Alleen mailen en daardoor hopeloos ouderwets maar ik red me ook op deze manier

1

Bibliotheek Bovensmilde
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik zou me als bibliotheek niet gaan verdiepen in zulke onderwerpen.

Bibliotheek Norg

1

Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Iedereen adviseren om van Facebook af te gaan

1

nee

1

voor mensen die weinig knowhow van dit onderwerp hebben is het misschien handig.

1

Bibliotheek Peize
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Ik weet niet of de veranderingen op de website en het gebruik ervan te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens
e.d. Tot nu toe heb ik me vaak geërgerd aan de veranderingen. Zo moet ik (soms), terwijl ik al ingelogd ben, opnieuw inloggen om een
boek te reserveren. Klantonvriendelijk vind ik dat. Een paar dagen later hoeft dat dan weer niet. Het stelt mij voor een raadsel.

1

nee

1

Bibliotheek Roden
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
nee

1

Nee

1

prima zo

1

Bibliotheek Eelde
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Begrijp ik uit de vragen dat men ( de bibliotheek) er over denkt mensen te informeren over hun online gedrag? Ik zou eerder toejuichen
dat de bibliotheek volop reklame zou maken voor de stimulering van het lezen van jong tot oud.

1

Leidt uw medewerkers ook op in dit gebied.

1

Leuk onderwerp!

1

Nee

1

Bibliotheek Vries
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
voor bieb: prima initiatief om dit te doen

1

Wat voor alle bedrijven geldt: regelmatig voorlichting geven.

1

Zie vorige

1

Bibliotheek Zuidlaren
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
actueel onderwerp, fijn dat de bieb hier op inspeelt.

1

Dit is niet voor de bibliotheek.

1

Goed dat op dit onderwerp wordt ingespeeld. Zeer actueel en niet meer weg te denken. Heeft zo’n impact op het dagelijkse leven.

1

Het heeft even geduurd maar de Bieb WebSite gebruikt nu zelf ook gelukkig HTTPS bij het inloggen. Dit had ik al eerder aangegeven
in het BiebPanel.

1

Nee.

1

Bibliotheek Havelte
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Door het uitbreiden van het dienstenpakket voor leden van een bibliotheek wordt het lidmaatschap misschien aantrekkelijker en kan de
terugloop van het aantal leden stopgezet worden én ontstaat er een inkomstenbron voor het verlenen van deze extra diensten.

1

Ja zoals ik al eerder heb aangegeven heel vervelend dat goede vrijdag en de vrijdag na hemelvaart de bieb dicht is. Belachelijk
gewoon

1

niet 1-2-3.

1

Wellicht een Gesprek met een groep belangstellenden, die hierover van gedachten willen en kunnen wisselen

1

Zie vorige antwoord. Cursussen liefst overdag. Heel jammer dat de BIBLIOFOON is afgeschaft!!

1

Bibliotheek Vledder
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
nee

1

Bibliotheek Diever
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Dat het bibliotheek inloggen en de site slecht tot niet goed werkt!

1

Bibliotheek Dwingeloo
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de bibliotheek over dit onderwerp?
Aantal keer
genoemd
Hoe staat het eigenlijk met internetbescherming van mijn gegevens bij de bieb? Is deze afdoende beschermd? Is daar weleens een
test mee gedaan, zodat hackers geen toegang kunnen krijgen?
Ik zou graag meer willen weten over straling van 4/5 G van mobiele telefoons, over straling bij het lezen van eBooks?

1
1

nee

1

Nee.

1

