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Op dit moment zijn we bijna 1,5 jaar onder-
weg met het Covid-19 virus. En zoals het er 
op dit moment naar uitziet kunnen we vanaf 
september weer van start gaan met onze fysie-
ke bijeenkomsten. 
Een mooi vooruitzicht om elkaar ook daad-
werkelijk weer te kunnen ontmoeten. Wel-
licht dat dit door allerlei oorzaken nog niet op 
iedere locatie mogelijk is. En we zullen door 
de 1,5 meter-maatregel ook te maken krijgen 
met een maximum aantal bezoekers.

Houd daarom onze nieuwsbrieven goed in de 
gaten, waarin u op de hoogte wordt gehouden 
van het nieuws van uw locatie.
En mocht u niet in de gelegenheid zijn één 
van onze bijeenkomsten te bezoeken, dan is er 
goed nieuws voor u. Voorlopig gaan we door 
met onze online-bijeenkomsten. Velen van u 
hebben hiervan het afgelopen jaar al gebruik 
gemaakt.

We hebben wel al een testevenement gehad. 
Op 7 juli j.l. was er weer de HCC-Kennisdag 
in de Expo in Houten. Ook hierbij waren er 
nog allerhande maatregelen van toepassing, 
maar desondanks kunnen we spreken van een 
zeer geslaagd evenement.
Bijna alle HCC-interessegroepen waren met 
een stand aanwezig en er konden diverse pre-
sentaties worden bijgewoond. Ook de stand 
van de Seniorenacademie kon zich verheugen 
op veel belangstelling. En er konden zelfs een 
aantal nieuwe leden worden ingeschreven.
De eerstvolgende Kennisdag staat gepland 
voor zaterdag 9 oktober a.s. Noteer het alvast 
in uw agenda.

HCC organiseert komend najaar de HCC!-
opendagen, de opvolger van de bekende Re-
giomaand. Een nieuwe naam, want de opzet 
zal vanaf dit jaar iets anders zijn.
Deze open dagen gaan een combinatie wor-
den van de presentatie van het seizoensthema 

Windows met het uitreiken van jubileum-
speldjes aan leden die daarvoor in aanmerking 
komen. Het is voor leden mogelijk een intro-
ducé(e) mee te nemen. Leden en introducees 
(niet-leden) maken kennis met activiteiten 
van HCC die in de buurt plaatsvinden en le-
den die dit en vorig jaar 10, 20, 30 of 40 jaar 
lid zijn, komen in aanmerking voor een jubi-
leumspeldje. En er is een gratis kopje koffie of 
thee voor de deelnemers.

Het seizoensthema Windows spitst zich deze 
keer toe op de introductie van Windows 11, 
dat later dit jaar uitgerold gaat worden. Een 
mooie gelegenheid om alvast kennis te maken 
met alle wijzigingen die op komst zijn.

Waar de Seniorenacademie wel mee te kam-
pen heeft, is een gebrek aan vrijwilligers. 
Mensen die zich willen inzetten voor onze lo-
kale bijeenkomsten. Dit heeft er inmiddels al 
in geresulteerd, dat we op een aantal plaatsen 
in september niet van start kunnen gaan.
Daarom hoop ik van harte, dat er onder onze 
lezers mensen zijn, die bereid zijn tijd en ener-
gie te investeren in onze mooie vereniging. 
Meld u aan bij één van de bestuursleden. Hun 
informatie vindt u allemaal op onze website.

Over onze website gesproken, die heeft de af-
gelopen periode een flinke opfrisbeurt gekre-
gen. Overzichtelijker en aangepast aan deze 
tijd. U vindt er de allerlaatste digitale infor-
matie. Neem daarom regelmatig een kijkje. En 
heeft u zelf suggesties voor de website, laat het 
ons vooral weten.

Dick Elzinga
Voorzitter HCC SeniorenAcademie

Van de voorzitter
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Windows 11

Rob Coenraads - Hoofdredacteur PC-Active

Al bijna 25 jaar werk ik als (hoofd)redacteur bij 
een computertijdschrift, nu alweer ruim 5 jaar 
voor het HCC-verenigingsmagazine PC-Active. 
Soms vragen mensen mij of dat na zoveel jaar 
niet saai is. Mijn antwoord luidt steevast: zeker 
niet! Al tientallen jaren gebeurt er heel veel op 
het gebied van de digitale wereld en het blijft 
maar doorgaan. Zelf vind ik het leuk om zowel 
nieuwe hard- als software te testen en te ge-
bruiken, ik stip hier twee voorbeelden aan.

Windows 11
Jarenlang heb ik 
gewerkt met Word-
Perfect 5.1 als tekst-
ver wer ker op mijn 
computer. Nu nog 

weet ik bepaalde toetsencombinaties, zoals 
Shift+F7 voor printen en kan ik me het onder-
waterscherm goed herinneren. Daarna kwam 
Windows op als besturingssysteem en dat ge-
bruik ik nu nog steeds. Ik heb vele versies ge-
bruikt, waarbij het opviel dat een goede versie 
(zoals Windows 98 SE) werd afgewisseld met 
een mindere versie (zoals Windows Me). Ge-
lukkig is dit al enige jaren niet meer het geval 
en leek het ook niet meer te gebeuren, want 
volgens Microsoft was Windows 10 de laatste 
versie. Totdat onlangs Microsoft Windows 11 
aankondigde…
Dit najaar lanceert Microsoft deze nieuwe 
Windows-versie en zoals het er nu naar uitziet, 
is Windows 11 een prima opvolger van Win-
dows 10. Een nieuwe versie roept echter ook 
altijd nieuwe vragen: is mijn computer geschikt 
om Windows 11 te draaien of heb ik een nieu-
we computer nodig? Moet ik wel gratis over-

stappen naar Windows 11 of kan ik nog jaren 
vooruit met Windows 10 dat mij prima bevalt? 
En wat is er allemaal nieuw?
De antwoorden op deze vragen komen ter 
sprake in de vele presentaties die door het ge-
hele land zullen worden gegeven in het kader 
van het HCC-seizoensthema Windows. Ook 
de SeniorenAcademie zal veel presentaties over 
Windows 11 houden en veel informatie over 
dit onderwerp is ook te vinden in PC-Active 
320 dat 24 september verschijnt.
Ik kijk er naar uit om weer een nieuwe Win-
dows-versie te gebruiken, hoewel ik ook wel 
eens met Linux aan de slag wil. Door tijdge-
brek is dit er nog steeds niet van gekomen.

Technische vooruitgang
Niet alleen op softwaregebied is er flink wat 
veranderd, de hardware is ook zeker met zijn 
tijd meegegaan. Wie heeft er tegenwoordig niet 
een smartphone of een tablet, apparaten die 15 
jaar geleden nog ondenkbaar waren? En tal van 
andere slimme apparaten hebben ook thuis hun 
intrede gedaan: zo is de videodeurbel erg po-
pulair met zijn vele voordelen, net als slimme 
lampen, thermostaten en beveiligingscamera’s. 
Daarnaast zijn er nog tientallen andere slim-
me apparaten, waaronder gordijnen, ovens en 
koelkasten. Onlangs heb ik een koelkast aange-
schaft die veel slimme dingen kan, waaronder 
het melden van producten die op een verkeerde 
plek in de koelkast liggen.
Saai? Nee! Slim, handig en leuk? Ja!

Vriendelijke groet,
Rob Coenraads, Hoofdredacteur PC-Active 
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Apparaten bekijken waarop je Google-account is gebruikt

Op google.com/devices kunt u de apparaten bekijken waarop uw account is gebruikt

U kunt de computers, telefoons en andere ap-
paraten bekijken waarop uw Google-account 
momenteel wordt gebruikt of onlangs is ge-
bruikt. Aan de hand van deze informatie kunt 
u controleren of niemand anders is ingelogd op 
uw account.

Controleren op welke apparaten u bent in-
gelogd
1. Ga naar uw Google-account.
2. Klik in het linkernavigatievenster op Bevei-

liging.
3. Klik in het deelvenster Je apparaten op Ap-

paraten beheren.
4. U ziet de apparaten waarop u momenteel 

bent ingelogd met uw Google-account. Se-
lecteer een apparaat voor meer informatie.

Controleren bij welke apparaten u onlangs 
bent uitgelogd
1. Ga naar uw Google-account.
2. Klik in het linkernavigatievenster op Bevei-

liging.
3. Klik in het deelvenster Je apparaten op Ap-

paraten beheren.
4. Scroll omlaag naar ‘Waar je bent uitgelogd’.
5. U ziet de apparaten waarop u in de afgelo-

pen 28 dagen bent uitgelogd van uw Goog-
le-account.

Uitloggen bij een apparaat dat u niet meer 
gebruikt
Beveilig uw account door in de volgende situa-
ties uit te loggen bij een apparaat:
• U bent het apparaat kwijtgeraakt of het ap-

paraat is niet meer in uw bezit.
• Het apparaat is niet van u.

Belangrijk: Als u een apparaat niet herkent of 
als er onbekende activiteit plaatsvindt in uw 
account, volgt u de stappen om uw account te 
beveiligen.
1. Ga naar uw Google-account.
2. Klik in het linkernavigatievenster op Bevei-

liging.
3. Klik in het deelvenster Je apparaten op Ap-

paraten beheren.
4. Selecteer het apparaat  > Uitloggen.

Uw account beveiligen als u een onbekend 
apparaat ziet
1. Ga naar uw Google-account.
2. Klik in het linkernavigatievenster op Bevei-

liging.
3. Klik in het deelvenster Je apparaten op Ap-

paraten beheren > Herken je een apparaat 
niet?

Let op deze signalen die erop kunnen wijzen 
dat iemand anders uw account gebruikt:
• U herkent een apparaat niet. In de volgen-

de situaties herkent u een activiteit mogelijk 
niet, terwijl u het wel was:
- U maakt gebruik van een nieuw apparaat.
- U heeft het apparaat van iemand anders 

of een openbare computer (bijvoorbeeld 
in een bibliotheek) gebruikt. (Voor meer 
informatie over uitloggen bij een open-
baar apparaat waar u niet meer bij in de 
buurt bent, zie link 1).

- U heeft uw apparaat onlangs teruggezet 
op de fabrieksinstellingen. Het apparaat 
kan in dat geval nog wel worden weerge-
geven.

• U was niet op de locatie op het vermelde 
tijdstip. In de volgende situaties herkent u 
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een locatie mogelijk niet, terwijl u er wel 
was:
- U bent naar deze plaats gereisd of heeft 

hier een korte stop gemaakt, bijvoorbeeld 
op een luchthaven.

- U ziet een plaats in de buurt, in plaats van 
een exacte locatie. Kom meer te weten 
over hoe we de locatie van een apparaat 
vaststellen.

• U kunt zich niet herinneren dat u uw ac-
count op een bepaalde datum of tijd heeft 
gebruikt. U herkent een bepaalde datum 

en tijd mogelijk niet als u apps gebruikt die 
verbinding maken met uw Google-account, 
zoals Gmail of Google Agenda. De tijden 
kunnen namelijk recenter zijn dan u zich 
herinnert.

• U ziet een andere browser (zoals Chrome of 
Safari) dan de browser die u gewoonlijk ge-
bruikt.

Meer hulp bij gebruik van je Google-account:
https://support.google.com/accounts/
              answer/3067630?hl=nl

Gegevensvalidatie
Henk Geesink

Excel kent zoiets als gegevensvalidatie. Dat 
wil zeggen dat in een cel slechts een waarde 
kan voorkomen die in een vooraf gedefinieerde  
lijst aanwezig is. Komt die waarde in die lijst 
niet voor, dan wordt ze geweigerd of wordt een 
speciale actie uitgevoerd.
Dit gebeurt door in een celbereik  (het beste is 
die een naam te geven) die lijst aan te maken 
en vervolgens via het tabblad ‘Gegevens’ de 
betreffende validatie te regelen. Dit is redelijk 
bekend, maar minder bekend is, dat dit alles 
ook op meer dan één niveau plaats kan vinden.
Dit laatste willen we hier nu eens door middel 
van een voorbeeld illustreren.

Daar gaan we!
1. Open een nieuw spreadsheet in Excel.

2. Typ de gegevens zoals aangegeven (tekst en 
kleuren naar eigen inzicht).

3. Selecteer de cellen A1 t/m C1 en geef die de 
naam ‘drank’ (rechtsklikken; vrijwel onder-
op ‘naam geven’ of helemaal links naast for-
mulebalk  (zie rechthoek op de afbeelding) l

 Hetzelfde voor de cellen A2 t/m A7, B2 t/m 
B7 en C2 t/m C7. 

 Noem die resp. ‘koffie’, ‘thee’ en ‘wijn’.

4. Selecteer cel E2. Selecteer nu het tabblad 
‘Gegevens’ in het lint en ga naar tab ‘Ge-
gevensvalidatie’ (zie ovaal in bovenstaand 
plaatje). Er verschijnt een menu.



7uw link naar de computer 2021-3

 In dit menu vul je in zoals op het volgende 
plaatje (‘Lijst’ en ‘=drank’).

5. Hetzelfde doe je voor cel F2 (selecteer wel 
eerst F2!).

 Vul nu in (‘Lijst’ en ‘=INDIRECT(E2)’):
 (Zie afbeelding op volgende pagina)

6. Selecteer nu wederom cel E2. Er staat nu 
een handgreepje (selectiedriehoekje of hoe 
je het ook noemen wilt) rechtsonder. Klik 
daarop. 

 Bij E2 verschijnt nu een lijst met de mo-
gelijke items (die zijn genoemd in ‘drank’). 
Selecteer één van de verschenen items (kof-
fie, thee, wijn). Alleen deze zijn nu moge-
lijk!

7. Klik bv op ‘thee’. ‘Thee’ verschijnt in  cel E2. 

8. Selecteer nu cel F2! Ook daar staat zo’n se-
lectiedriehoekje. Klik daarop en selecteer nu 
uit de nieuw verschenen lijst. 

9. Deze lijst hangt af van het geselecteerde in 
E2. In ons voorbeeld heb je  alleen de keuze 
uit de thee-items. Eén daarvan selecteer je.

Als je gegevens in wilt vullen die niet aan de 
gestelde eisen voldoen, dan krijg je een fout-
melding met een aanduiding welke gegevens 
wel toegestaan zijn.

Dat is alles!
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Tweestapsverificatie – deel 2
Rein de Jong

Diensten instellen!
In het al eerder geschreven algemene verhaal over 
tweestapsverificatie heb je kunnen lezen wat het 
is, en hoe je het kunt gebruiken. In dat algemene 
verhaal staan de belangrijkste diensten, zoals de 
overheid en de banken beschreven. 

In dit artikel gaat het over veelgebruikte online
diensten. Uiteraard zijn er nog meer bedrijven 
die 2FA ondersteunen dan de hier genoemde.
De site twofactorauth.org1 geeft daar een uit
gebreid over zicht van. Ik zal de komende tijd 
het artikel op mijn site2 verder uitbreiden met 
meer aanbieders van tweestapsverificatie.

Wat is het?
Dat is uitgebreid te lezen in het voorgaande ar
tikel. In het kort is tweestapsverificatie een ex
tra toevoeging aan gebruikersnaam en wacht
woord. Die extra verificatiestap doe je met een 
ander apparaat.

Dat andere apparaat kan een telefoon zijn 
waarop je een code ontvangt of genereert. Het 
kan ook een USBsleutel zijn of een apparaatje 
dat je krijgt van een instelling, of dat je moet 
aanschaffen. Kortom: kennis en bezit! 

Inmiddels zijn er veel diensten die twee
stapsverificatie (2FA) aanbieden. Hierna vind 
je een opsomming van veel gebruikte dien
sten. Staat een door jou gebruikte dienst er 
niet bij, dan kun je in het voorgaande artikel 
lezen hoe je dat zelf uit kunt vinden2. Het zou 
mooi zijn wanneer je het met mij zou willen 
delen, zodat ik dat in de opsomming kan 
meenemen.

WhatsApp
Inschakelen van 2FA voor Whatsapp3 kan di
rect nadat je je telefoonnummer hebt geregis
treerd voor WhatsApp. Je kunt dit ook later 
doen in je WhatsAppaccount.
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1. Open de Instellingen van WhatsApp. 
2. Tik op Account > Verificatie in twee stappen > 

Inschakelen.
3. Voer een 6cijferige PIN naar keuze in en 

bevestig deze.
4. Geef een emailadres op waartoe je toegang 

hebt of tik op Overslaan als je geen email
adres wilt toevoegen. We raden aan om wel 
een e mailadres toe te voegen, zodat je je ve
rificatie in twee stappen kunt resetten. Het 
helpt ook je account beter te beveiligen.

5. Tik op Volgende.
6. Bevestig het emailadres en tik op Opslaan 

of Gereed.

Nu is er een pincode actief waarmee je je iden
titeit moet bevestigen, nadat je Whatsapp op 
een andere telefoon hebt geïnstalleerd. Zo ben 
je veilig voor telefoonnummerspoofing.

Opdat je niet zult vergeten dat je een pincode 
hebt ingesteld, vraagt WhatsApp je regelmatig 
de pincode in te geven. Dat is vervelend, maar 
wel zo veilig. Je laat je huis immers ook niet 
onafgesloten achter. En ik vind het ook ver
velend dat ik de deur steeds van het slot moet 
doen.

Facebook
Wanneer je 2FA voor Facebook wilt inschake
len, wordt je gevraagd een keuze te maken voor 
een bepaalde vorm.

Facebook kent, naast het zenden of creëren 
van een code met een generator, ook nog het 
gebruik van een zogenaamde Fidosleutel4 en 
herstelcodes voor nood. 

Om 2FA aan te zetten voor Facebook volg je de 
volgende stappen:
1. Log in op je Facebookaccount en klik/tik 

dan op de ‘pijl naar beneden’ of de ‘ham
burger’ in de rechterbovenhoek van je Face
bookpagina. Klik nu op Instellingen en 
privacy > Instellingen > Beveiliging en aan-
melding > Tweestapsverificatie gebruiken. 

2. Vul daar dan in welke beveiliging je al 
dan niet wenst te gebruiken. Je mag er ook 
meerdere gebruiken. Sowieso is het wijs om 
de Herstelcodes te selecteren, af te drukken 
en op een veilige plek te bewaren.

In Facebook kun je net zoveel authenticatie
middelen aanzetten als je wenst. Je moet ten 
minste het smsbericht instellen, tenzij je zo
wel de Verficatieapp als de Beveiligings sleutel 
inschakelt. Dan mag de smscode uit.

Twitter
Wanneer je inlogverificatie voor Twitter in
stelt, ben je verplicht om naast de gebruikers
naam en wachtwoord ook een pincode in te 
voeren tenzij je een veiligheidssleutel geac
tiveerd hebt. Standaard is dat een 6cijferige 
smscode of je gebruikt een verificatieapp die 
de code voor je genereert.

Zet de tweetrapsveiligheid aan als volgt:
1. Klik/tik in het menu van je Twitteraccount 

Instellingen en privacy eventueel voorafge
gaan door een klik op het meer (…) icoon.

2. Kies nu Beveiliging en accounttoegang > Be-
veiliging > tweestapsverificatie. Dan zie je het 
scherm als op de volgende pagina.

3. Heb je geen beveiligingssleutel, kies dan 
minimaal voor de smsverificatie. De mees
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te mensen zullen voor de smscode kiezen. 
Je wordt dan gevraagd je wachtwoord nog
maals in te geven, vervolgens wordt je te
lefoonnummer gevraagd (mocht je dat nog 
niet aan Twitter hebben gegeven) en dan 
wordt een code verzonden die je vervolgens 
moet bevestigen. 

Authy 5 gebruiken als verificatieapp
1. Plaats een vinkje bij Verificatieapp, er ver

schijnt een QR-code. 
2. Open nu Authy op je mobiel en klik op het 

menu in Authy, de drie verticale puntjes. Kies 
Add Account en vervolgens op Scan QR-code, 
scan deze vanaf het scherm en klik in de app 
op SAVE. De app begint nu codes te gene
reren; deze heb je nodig voor elke toekom
stige verificatie van je Twitteraccount. 

3. Kies nu bij Twitter voor [Volgende] en er 
wordt een verificatiecode gevraagd. Voer 
daar in wat Authy genereert.

Vergeet niet de Backupcode uit te printen en 
veilig op te slaan. Mocht je die niet hebben, 
dan kan Twitter je per sms een eenmalige code 
zenden. Ik ben daar geen voorstander van, want 
dan ben je nog niet veilig voor telefoonnummer
spoofing. En dat was wel de bedoeling van het 
gebruik van Authy en/of een veiligheidssleutel.

Authy
Op zich kun je voor Authy zelf geen twee
stapsverificatie instellen, maar je kunt voor 
Authy op je mobiel ter beveiliging van je codes 
een vingerafdruk en/of pincode instellen. Doe 
dat! Zo beveilig je de toegang tot je verifica
tiesleutels. Helaas is die mogelijkheid er niet 
voor de Windows desktopapp.

Je stelt dat bij Authy in door in de App:
1. Op de drie horizontale puntjes te klikken
2. Kies dan onder My Account > App Protection
3. Zet daar zowel Protection PIN alsook Fin-

gerprint aan

Nu is ook Authy optimaal beveiligd. O ja, 
vergeet ook niet om voor Authy backups in 
te stellen. Wanneer je dan een andere telefoon 
in gebruik neemt, kun je Authy makkelijk op
nieuw instellen. Doe je dat niet, dan moet je 
voor elk beveiligd account de QRcodes op
nieuw instellen.
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Google
Google kent verschillende manieren om 2FA 
in te zetten. Naast je gebruikersnaam en 
wachtwoord wordt je dan nog om wat an
ders gevraagd. Dat kan een smsverificatie of 
telefoonoproep zijn, maar ook een melding 
(prompt) op je telefoon. Wanneer je die vraag 
met ‘Ja’ beantwoordt, ben je binnen. Google 
biedt ook een beveiligingssleutel als 2FA aan, 
zoals een FIDOkey en de factorauthentica
torapp van henzelf of Authy.

De verificatiepagina van Google bereik je door 
rechtsboven op je accounticoon te klikken en 
dan Beveiliging te kiezen. Ga op die pagina 
naar de optie: ‘Verificatie in 2 stappen’. Kies dan 
[AAN DE SLAG]. Je kunt ook eerst ‘meer in
formatie’ kiezen voor extra uitleg. Nadat je het 
wachtwoord nogmaals hebt verstrekt, kun je 
écht aan de slag.

1. Google stelt eerst je telefoonnummer in 
voor sms of spraakverificatie. Welke van 
de twee, dat mag je zelf kiezen. Het meest 
gekozen is smsverificatie. Hier kun je ook 
de eerder genoemde opties kiezen.

2. Google zendt je een sms of spraakoproep 
met een 6cijferige code voorafgegaan door 
G; je vult alleen de zes cijfers in.

3. Na de verificatie kun je op [INSCHAKE-
LEN] klikken en 2FA is ingesteld.

4. Nu kom je op een pagina waar je de extra 
mogelijkheden kunt benutten. Vergeet voor
al niet om een backupcode af te drukken en 
op te slaan. Ook krijg je de mogelijkheid te 
zien om een backuptelefoon in te stellen. 
Handig wanneer jouw eigen telefoon buiten 
gebruik is.

Microsoft
Microsoft is een van de weinigen die ook toe
staat om, los van gebruikersnaam en wacht
woordcombinatie, in te loggen op een andere 
manier, zoals Windows Hello of een verifica
tiesleutel (FIDO2).

Dan heb je geen gebruikersnaam en wacht
woord nodig. Dit geldt als even veilig, zo niet 
veiliger dan tweestapsverificatie met gebrui
kersnaam en wachtwoord en een tweede fac
tor zoals smsverificatie. In ieder geval is het 
makkelijker.
Tweestapsverificatie schakel je in door eerst 
in te loggen in je MSaccount op https://ac-
count.microsoft.com/security en dan:
1. Kies Geavanceerde beveiligingsopties [Aan 

de slag]
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2. Op het volgende scherm kun je Verificatie in 
twee stappen inschakelen. Eventueel naar bene
den bladeren totdat je het vindt. Nu wordt een 
informatiepagina getoond. Klik op [Volgende].

3. Nu wordt je gevraagd om de MSauthenti
catorapp te downloaden. Heb je Authy of 
nog een andere authenticatorapp, dan kun 
je dit overslaan. Daarvoor moet je op ‘stel een 
andere verificator-app in’ drukken.

 Dan wordt een QRcode getoond die je 
met Authy kunt scannen en dan bevestigen. 
Sla je deze stap over door op [Annuleren] te 
drukken, dan gaat MS er vanuit dat je sms 
 of emailverificatie gebruikt. Je hebt im
mers al eerder een hersteltelefoonummer of 
herstelmailadres aan Microsoft ter beschik
king moeten stellen.

4. Dan wordt een herstelcode getoond. Sla 
deze op om te gebruiken als alle andere me
thoden je buitensluiten en druk af! Klik op 
[Volgende]

5. Stel een appwachtwoord in voor je smart
phone. Kies welke je wenst te maken. 

 Overigens is dit onnodig wanneer je op je 
smartphone de app Outlook van Microsoft 
zelf gebruikt. Die is vanuit alle appstores 
op te halen.

6. Mogelijk moet je applicatiewachtwoorden 
genereren voor apps en apparaten die geen 
2FA ondersteunen, zoals emailapps Xbox 
360, Mac Office 2010/2011 of eerder. Dit 
kan ook later. Microsoft stuurt je hierover 
een mail.

Je ziet aan de afbeelding dat Microsoft nog 
meer manieren van authenticatie kent, waarbij 
de beveiligingssleutel de beste optie is.

Apple
Apple’s implementatie van 2FA is gebaseerd 
op zogenaamde ‘vertrouwde apparaten’. Denk 
daarbij aan je iPhone, iPad of Mac. Wanneer 
je voor het eerst op een iApparaat inlogt, wordt 
je, naast gebruikersnaam en wachtwoord, om 
een 6cijferige code gevraagd die je óf op je te
lefoon óf op een al eerder vertrouwd apparaat 
ontvangt. Wanneer je geen ‘vertrouwd appa
raat’ hebt, dan kent Apple geen andere moge
lijkheid dan verificatie via sms of spraakbe
richt.

Wanneer je inlogt met je AppleID op bijvoor
beeld de iCloud, en je hebt nog niet eerder 2FA 
ingesteld, dan dwingt Apple dat af. Log je in 
met je AppleID in de iCloud, dan krijg je het 
scherm hierboven. Ga je door, dan kan het zijn 
dat je dat je extra veiligheidsvragen voorge
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schoteld krijgt. Hierna wordt je verzocht een 
telefoonnummer voor smsverificatie of een 
gesproken oproep in te voeren, als je dat al niet 
hebt gedaan. 
Omdat Apple 2FA afdwingt, kun je het niet 
uitschakelen.

PayPal
PayPal biedt al heel lang 2FA gebaseerd op een 
smscode. En omdat gebruikers ook nog bete
re beveiliging wensen, is daar nu ook 2FA op 
basis van een door een authenticator gegene
reerde code aan toegevoegd.

Je stelt 2FA op PayPal in door op je account in 
te loggen en dan Instellingen (het tandwiel) te 
kiezen.
1. Vervolgens klik je op ‘VEILIGHEID’.
2. Achter tweestapsverificatie kies je ‘Instellen’
3. Nu kun je een keuze maken welke 2FA

vorm je wenst: sms of een authenticatorapp

PayPal kent geen backupcodes; het is verstan
dig om naast Authy als authenticatorapp ook 
een smscode in te stellen. Het is wijs om dat 
op een andere telefoon in te stellen dan de nor
maal door jou gebruikte telefoon.

LinkedIn
Twee methodes worden door LinkedIn onder
steund. De al bekende SMSverificatie en daar
naast met een gegenereerde code van een verifica
tieapp. LinkedIn noemt het dubbele verificatie.

Er is verschil bij het instellen op een computer 
of op een mobiel apparaat.

Instellen op de desktop is verreweg het makke-
lijkst:
1. Klik bovenaan op de LinkedInpagina op je 

‘ ik-picto’ > ‘ instellingen en privacy’
2. Selecteer in de volgende pagina: ‘Aanmelding 

en beveiliging’ en klik op ‘Wijzigen’ achter 
‘Dubbele verificatie’.

3. Schakel daar de dubbele verificatie in en kies 
welke methode je wenst en klik op [Door-
gaan]. Nu wordt uit veiligheid nogmaals je 
wachtwoord gevraagd.

4. Heb je zoals aanbevolen voor een authenti
catorapp gekozen, dan wordt de QRcode 
getoond die je met Authy kunt scannen en 
vervolgens bevestigen.

Inschakelen met een mobiel apparaat:
1. Tik ook hier op je profielfoto > Instellingen > 

Aanmelding en beveiliging
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2. Verder gaat het vergelijkbaar zoals op de 
desktop, alleen kun je nu geen QRcode 
scannen. Je zult je de beveiligingssleutel 
moeten kopiëren en plakken in Authy of een 
andere verificatorapp.

Dropbox
Dropbox kent net als de meeste diensten maar 
twee manieren om 2FA in te zetten. Naast je 
gebruikersnaam en wachtwoord wordt je dan 
nog om wat anders gevraagd: een sms verifi
catie of een gegenereerde code op een verifi
catieapp. Tweestapsverificatie kun je alleen in 
de browser instellen. Ga daarvoor naar drop
box.com en log in met je gegevens. 

Je stelt 2FA dan als volgt in:
1. Klik op de accountafbeelding > Instellingen
2. Tabblad ‘Beveiliging’
3. Tweestapsverificatie inschakelen (nogmaals 

je wachtwoord invoeren) 
 Dan kiezen voor een van de twee mogelijk

heden.
4. Scan de QRcode en bevestig deze
5. Vergeet niet de backupcodes te noteren en 

veilig op te slaan

Nu je toch bij de veiligheidsinstellingen van 
Dropbox bent is het een mooie gelegenheid 
om ook de beveiligingscontrole van Dropbox 
te doorlopen.

Amazon
Als grote speler heeft Amazon uiteraard 
tweestapsverificatie als beveiliging opgeno
men. Amazon noemt dat OTP (One Time 
Password). Het valt me wel tegen dat Amazon 
alleen sms en een verificatieapp ondersteunt 
en geen FIDOsleutel.

Instellen van 2FA:
1. Log in op amazon.nl. Klik dan op bovenin 

op je naam > account.
2. Kies daar voor ‘Aanmelden en beveiliging’
3. Nu op [Bewerken] klikken achter ‘Instellin-

gen voor verificatie in twee stappen (2SV):’ 
4. Kies nu een van de twee methodes. 
5. Bevestig de keuze door de terugmeldings

code in te geven

LastPass
LastPass is een goede wachtwoordmanager die 
al de wachtwoorden versleuteld op zijn server 
opslaat. Ontsleutelen van de wachtwoorden 
gebeurt lokaal op je eigen computer of mobiel 
apparaat. Voor gebruikers die voor LastPass 
betalen, biedt het ook ondersteuning voor 
YubiKey en vingerafdruklezers. 
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Gebruik je LastPass gratis, dan is het ‘behel
pen’ met een authenticatorapp, smscodes via 
DUO of een tabel (grid) met codes. 

Het beheren van tweestapsverificatie doe je in de 
browser:
1.  Klik op je account rechtsboven in de browser 

> accountinstellingen.
2. Kies dan: ‘Opties voor meervoudige verificatie’
3. De meeste mensen zullen hier voor een ve

rificatieapp kiezen (LastPass of Google 
Authenticator). Heb je een andere authen
ticatorapp, kies dan de ‘Google authentica
tor’ voor de te doorlopen stappen. Deze zijn 
voor andere authenticatorapps zoals Authy 
of de Microsoftauthenticator gelijk.

Tot slot
Kijk op mijn site en zoek dit artikel2. In de loop 
der tijd worden er meer diensten waar je 2FA 
kunt gebruiken toegevoegd. Roept u maar!

Links:

1. 2FA ondersteuning https://bit.ly/r-tfa 
2.	 Dit	artikel	–	groeiend	- https://bit.ly/r-mfa
3. WhatsApp https://bit.ly/r-wap
4.	 Fido2-sleutel https://bit.ly/r-fido2   
5. Authy https://bit.ly/r-hndla  
6.	Mijn	andere	artikelen	 https://bit.ly/r-art 

Signal Chat-app
Hans Niessen

Chatten	is	een	veel	en	inmiddels	al	jaren	gebruikte	methode	om	een	gesprek	te	voeren	
via	een	computer	of	smartphone	met	internetverbinding.	In	de	loop	van	de	tijd	zijn	er	
aan	de	verschillende	chatprogramma’s	meer	functies	toegevoegd.	Ook	komen	er	nog	
steeds	chatprogramma’s	(apps)	bij.

Het gebruik van chatprogramma’s is afgelo
pen jaren sterk gegroeid. Eerst werd briefpost 
opgevolgd door email. Na email is nu de chat 
populair. Dit komt met name door het heel 
eenvoudige gebruik. De meeste mensen heb
ben een standaardgroep waarmee ze praten. 
Juist met deze groep is de chat erg handig.

Alle chatprogramma’s maken gebruik van in
ternettechnologie om gedigitaliseerde gege
vens (spraak, video, bijlagen) te verzenden en 
te ontvangen. Om te chatten is dus geen vaste 
telefoonverbinding nodig. Alleen voor identi
ficatie van het telefoonnummer wordt dit num
mer gebruikt bij smartphones, verder wordt 
dus alleen internet gebruikt. De internetver

binding moet dan wel van goede kwaliteit (met 
name snelheid) zijn. Vooral gebruik van video 
vraagt veel data, dus ook bandbreedte. Wifi is 
vaak voldoende, gebruik van een databundel 
kan te langzaam zijn om goed voor chat te ge
bruiken. Wifi 5 (802.11ac) en Wifi 6 (802.11.
ax) voldoen beter dan de oude Wifi’s (b, g, n), 
hoewel deze bij laag gebruik ook goed werken).

Dit betekent dus ook dat bij vooruit betaalde 
internet (internetabonnement, wifi, of ruime 
databundel) aan deze communicatie geen ex
tra kosten zijn verbonden. Het aantal chatpro
gramma’s is inmiddels erg uitgebreid. Daarom 
een lijst van chatprogramma’s met bijzonder
heden; enkele historische details volgen.
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• Skype
◦uitgebracht door Microsoft
◦oorspronkelijk voor gesprek tus

sen 2 personen, beide met Skype
◦tekst, spraak, beeld en bijlagen
◦ook mogelijk naar ‘vaste’ nummers te bellen
◦ook bruikbaar voor (kleine) groepen

• Snapchat
◦gemaakt door SnapInc
◦delen van foto’s en video’s voor 

(zeer) korte periode
◦voor twee gebruikers met snapchat
◦kent privacyproblemen

 • Telegram
◦russisch Telegram Messenger LLP 
◦‘standaard’chatprogramma voor 

delen van veel typen bestanden
◦verschillen in opvattingen omtrent beveili

ging
• WhatsApp
◦uitgebracht door Facebook
◦in Nederland het meest gebruikte 

chatprogramma
◦op mobielnummeraccount
◦privacy onder discussie

• Messenger
◦gemaakt door Facebook
◦veel gebruikt in Amerika op  

Facebookaccount
◦privacy onder discussie

• Viber
◦gemaakt door Viber Media
◦standaardchatfuncties
◦in opmars na slechte pers Facebook 
• Microsoft Teams  (vergaderen)
• Google Meet, Google Chat en Google 

Hang outs  (vergaderen)
• Zoom (Zoom vc)  (vergaderen)

De laatste tijd staan (terecht of niet) enige 
chatprogramma’s onder druk 

• Skype bestaat al lange tijd (2005), gekocht 
door eBay. Daarna doorverkocht aan Mi
crosoft. Door veel mensen wordt Skype als 
verouderd gezien. Bijzonder is dat Skype ook 

met vaste nummers kan bellen (met Sky
petegoed).

• Met zijn russische achtergrond wordt Te
legram minder vertrouwd. Er zijn veel be
richten over gebruik van Telegram door 
criminelen, omdat dit lastig te kraken/af te 
luisteren is. 

• Doordat bij SnapChat de film en geluid 
slechts kort beschikbaar zijn, heeft dit een 
eigen gebruikerskring (jong)

• De beide Facebookchatprogramma’s Mes
senger en WhatsApp vallen onder het om
streden Facebook privacybeleid. Er is dus 
sprake van een groeiende tegenstand, waar
door veel mensen zoeken naar een betrouw
baar alternatief.

Dat alternatief zou Signal  kunnen zijn
Om eenvoudiger met Signal te kunnen werken 
hier meer informatie over dit systeem. Verge
lijkingen maak ik het meest ten opzichte van 
WhatsApp.

Signal is een chatsysteem dat zowel werkt 
op Android als op iPhone. Vanaf de smart
phone is gebruik op tablet, laptop of desktop 
mogelijk. Signal wordt gemaakt als ‘open 
source’ software door de Signal Foundation/ 
Signal Messenger LLC. Dit betekent dat de 
code van de app openbaar is (malware valt 
meteen op). Signal is gratis beschikbaar, het 
financiële verdienmodel is donatie en spon
soring (dus geen reclame of verkoop per
soonsgegevens).

Signal communiceert alleen met andere Sig
nalgebruikers. De identificatie gebeurt (net als 
bij WhatsApp) door middel van het gsmnum
mer en verificatiesms bij initialisatie. 

Alle communicatie wordt vercijferd door in
ternet geleid. Gesprekken zijn dus niet (zon
der zeer specifieke middelen) af te luisteren. 
Ondanks deze versleuteling is de communica
tiekwaliteit goed. 
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Installatie 
Signal is aanwezig in de play/appstore. Voor 
een goede werking is wel een courante versie 
van het operating system nodig (minimaal 
Android 7.1).  Bij de installatie is toestemming 
nodig voor gebruik van contacten, camera, mi
crofoon en media. (bij weigering van toestem
ming kan een aantal functies niet gebruikt 
worden).

Na installatie moet het gsmnummer van de 
betreffende smartphone worden ingevoerd. 
Hierna volgt een smscontrole. Vervolgens 
wordt gevraagd naar naam en avatar (gebrui
kersfoto)

Voor de tablet (zonder sim) kan deze koppe
ling uitgevoerd worden op de smartphone (met 
sim). Hiervoor moet de app ‘tablet messenger’ 
op de tablet geïnstalleerd worden. Na het 
openen van deze app komt er een QRcode.
Open hierna Signal op de smartphone en 
scan de QRcode (via Instellingen →  Gekop-
pelde apparaten → + ).

Een PC kan met Signal gekoppeld worden met 
een eigen app (op signal.org/nl/download). Na 
installatie van signal-desktop-win-x.xx.exe 
volgt dezelfde procedure als met de tablet.

Na de installatie bent u klaar om Signal te 
gebruiken. U kunt dan communiceren met 
andere Signalgebruikers. U heeft geen bel/
smskosten, wel wordt uw internetaanslui
ting gebruikt. Groepsgesprekken zijn (vol
gens de documentatie) mogelijk tot max 
1000 gebruikers.

Net als bij andere programma’s is het goed om 
zelf de instellingen door te nemen en zo nodig 
aan te passen.
Opties in het gespreksmenu zijn:
• groepsgesprekken
• tekstchat
• spraakchat
• videochat

• bijlagen
◦foto
◦geluidsopname
◦uit galerij, GIF, bestand, contactpersonen, 

locatie (niet volgen)

Het enige wat niet aanwezig is (vergeleken met 
WhatsApp) is het locatievolgen. Wel kan een 
bepaalde locatie worden gedeeld.

Ontvangen berichten kunnen ook weer be
werkt of doorgestuurd worden. Open daarvoor 
het betreffende chatje (chatberichtje).

Via het zogenaamde kruimeltjesmenu (drie 
puntjes boven elkaar) kun je data doorsturen 
(via Signal), delen via een andere app, opslaan, 
alle media en wissen. 

Conclusie
Functioneel doet Signal precies wat het moet 
doen. Voor het delen van een locatie kan na
tuurlijk altijd ook de app ‘Google Maps’ wor
den gebruikt. Verder, na langere tijd gebruik, 
voldoet Signal uitstekend en ....  geen vragen 
meer over privacy of reclame enz. 
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Tekenselectie in LibreOffice
Kees van der Vlies

Iedereen die teksten maakt op de computer, 
zal vroeg of laat tegenkomen dat er een teken 
of symbool nodig is dat niet meteen met een 
toets van het toetsenbord op te roepen is. We 
kennen in het Nederlands allemaal de diakri-
tische tekens van onze taal: ï ë é è á ä ö ü. Die 
komen (soms vaker) voor in andere talen. Ze 
zitten niet onder een toets op het (US) toet-
senbord, dus moeten we ons behelpen met 
toetscombinaties, bijv. met ‘dode’ toetsen. Een 
toetsenbordindeling die dit ondersteunt, is US 
International.
En er zijn ook andere tekens die wij soms no-
dig hebben:
± £ ç å ã ñ œ Ω μ ğ © « » º Σ ½ ™ √ ≥ ¿ 
en nog veel meer, natuurlijk afhankelijk van 
specifieke taken. Behalve deze tekens zijn er 
nog honderden symbolen en ‘plaatjes’ als teken 
in een tekenset beschikbaar. Als truetype font 
(.ttf) of opentype font (.otf) heeft het gebrui-
ken van deze tekens het voordeel dat ze in elke 
(punt)grootte in te voeren zijn. Let bij kleine 
tekens natuurlijk wel op de ‘leesbaarheid’.

Er zijn duizenden fonts in alle mogelijke talen 
en met zeer uiteenlopende thema’s. De wes-
terse talen worden in meerderheid in Latijnse 
tekens geschreven. In Europa zijn Cyrillisch 
en Grieks de enige gangbare talen met andere 
lettertekens. Veel fonts hebben gecombineerde 
tekensets, dus voor twee of meer talen, ook al 
ziet u dat niet meteen omdat de Latijnse te-
kens ‘bovenaan’ staan en dus meteen via het 
indrukken van een tekentoets op het monitor-

scherm verschijnen. Bij het oproepen van een 
overzicht van de totale tekenset kunt u naar 
‘onderen’ doorscrollen en daar de andere tekens 
tegenkomen (en die vaak ook kiezen) om in uw 
document in te voegen. In LibreOffice kunt 
u kiezen voor het aanklikken van de Ω in de 
werkbalk of via Invoegen → Speciale Tekens.
(Zie afbeelding hierboven)

Bij het zoeken en kiezen van het in te voeren 
teken verschijnt het venster zoals afgebeeld:
Bekijk de verschillende functies en mogelijk-
heden. U ziet dat het lettertype met ▼ te 
kiezen is uit de lijst met geïnstalleerde fonts. 
Hier is het Carlito. Scroll naar beneden en kies 
eventueel de Deelverzameling (in het voor-
beeld: ‘Wiskundige operatoren’) De tekens  
verschijnen. De cursor erop zetten geeft het te-
ken vergroot weer. Hier ∞ en daaronder staan 
de hexadecimale en de decimale code. U kunt 
een teken aan de favorieten toevoegen. Zodra 
u een teken via de knop Invoegen (rechts on-
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deraan) in de tekst hebt geplaatst, wordt het 
ook in het regeltje met 12 Favoriete tekens ge-
zet, dat links onderaan staat. Voor een volgend 
gebruik kunt u volstaan met daaruit te kiezen.
Sommige fonts hebben heel veel tekens, an-
dere minder. Dus kan een font voor bepaalde 
doeleinden wel of niet geschikt zijn. Gelukkig 
kunt u in LibreOffice en MS Word altijd snel 
een ander font oproepen, zelfs als het maar om 
één teken gaat.

Invoegen van Unicode-tekens
Zoek in het besturingssysteem (Windows of 
Linux) de Unicode op, bijv. bij een tool: Te-
kens en symbolen. Dit is een omweg, want 

binnen LibreOffice en MS Word gaat het veel 
vlotter. Maar als u toevallig niet daarmee aan 
het werk bent, bijv. een simpeler tekstverwer-
ker, is dit de aangewezen methode.
• Dubbelklik op het gewenste teken/symbool.
• Dat verschijnt in het vakje Te kopiëren tekst.
• Plak het met Ctrl V in de tekst.

Voorbeelden
Als uw taalinstelling/toetsenbord de Neder-
landse accent- en tremaletters niet kan oproe-
pen, probeer dan (in LibreOffice!) het volgende: 
(hoofdletters en nullen zijn niet noodzakelijk)

In sommige gevallen wordt er toch een teken 
opgeroepen, dat ergens uit een andere teken-
set dan de op dat moment actieve wordt opge-
diept. Succes is dus helaas niet gegarandeerd.

Algemeen (hexa)decimaal
Zoals hierboven al genoemd: Typ de hexade-
cimale code van het teken in en meteen erna 
(dus de cursor moet meteen na het laatste teken 
staan of ernaast gezet worden) Alt C of Alt X.
Dit zijn ‘toggles’, d.w.z. dat je door het comman-
do te herhalen tussen de twee weergaven (hexa-
decimaal en teken) heen en weer kunt schakelen.

Voorbeelden: DF wordt dan ß; 2126  wordt Ω.
In MS Word kan de aloude truc met decimale 
codes worden uitgehaald. In de tekst: houd de 
linker Alt-toets ingedrukt en typ op het nu-
merieke toetsenbord het decimale getal. Laat 
los en ... ziedaar: het teken verschijnt. Alleen 
lagere waarden werken.
Wees je ervan bewust dat alle strapatzen met 
bijzondere tekens die je met succes uitvoert, 

Lettertypen met veel tekens staan in onder-
staand lijstje. De grote tekensets van Ooster-
se, Arabische of andere exotische talen, die 
vaak ook een set westers-compatibele tekens 
hebben, laat ik buiten beschouwing. Ook de 
speciale fontsets voor bepaalde wetenschap-
pen, zoals fonetiek, wiskunde, geografie, mu-
ziek enz. neem ik hier niet bij op. De StarBats, 
de Dingbats, de Wingdings en de Webdings 
kent u waarschijnlijk al wel. Het zijn tiental-
len verzamelingen van allerhande tekens. En 
‘je zult ze maar nodig hebben’.  Er zullen toch 
al wel ‘voldoende’ tekens voorbijkomen, waar 
u en ik geen sjoege van hebben. En zoeken op 
Internet levert een duizelingwekkend aantal 
betaalde en gratis te downloaden fonts op. 
Google heeft er ook een fikse (vrij te gebrui-
ken) verzameling van.
Alfa Slab One Gentium
Amiri Madurai Fira Sans
Asap Free Sans & Free Serif
Athena Lato
Bai Jamjuree Libertine
Bungee LinBiolinum
C059 Roboto
Caladea Segoe
Carlito Symbola
Cormorant Upright Trebuchet
DejaVu (Math TeX Gyre) Ubuntu
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niet altijd hetzelfde resultaat geven bij andere 
gebruikers, aan wie je het bestand stuurt. Al-
leen als het in PDF omgezet is, kan de kans op 
identieke tekens groter zijn.
☞ Maar dan een PDF met inges loten  let-
tertypen.
Op deze plaats dan ook excuses voor de mo-
gelijke problemen waar ik de opmaakredactie 
(Ger) van CompuLinks mee opgescheept heb.

De ‘echte’ ij (schijnt ook in de Afrikaanse 
taal Igbo voor te komen)
Sommige  lettertypen hebben een echte Ne-
derlandse ij in de aanbieding. Dus niet de twee 
letters die wij gewend zijn te typen: i en j. Bijna 
allemaal hebben ze wel de ypsilon met puntjes 
ÿ en Ÿ, maar dat staat ècht niet.
De éénletter-ij is (hopelijk) te vinden onder hex 
0133 → ij en krijg je met hex 0132 het 1-letter-
teken →  IJ, maar in een ander font kunnen ze 
er anders uitzien. Met hex 00FF kan het (afhan-
kelijk van het gebruikte font) echt een ÿ worden.
Met deze éénletter-ij moet je toch oppassen, 
omdat die bij eventueel sorteren niet herkend 
wordt. Overigens vind ik dat de ij sorteren on-
der de i ook tekort doet aan de Nederlandse ij, 
die beter als een (andere schrijfwijze van) y be-
handeld zou moeten worden. Vaak wordt dan 
ook door de autocorrectie of door mensen zon-
der kennis van de Nederlandse taal Ijmuiden, 
Ijsselmeer, Ijzer geschreven. En daar wreekt 
zich ook vaak dat in veel (vooral schreefloze) 
fonts de hoofdletter I (ie) niet te onderscheiden 
is van de kleine letter l (el). Waarom letter-
type-ontwerpers daarvoor kiezen, ligt ergens 
tussen minachting en achteloosheid.

Hexadecimaal
De hexadecimale getallenreeks doorloopt de 
tekens 0-9-A-F. Dus na 9 komt de A (voor 
10), B (voor 11), C (voor 12), D (voor 13), E 
(voor 14), F (voor 15) en bij 16 wordt hexade-
cimaal 10 geschreven, 17 wordt hex 11 enz. 
Niet geheel verrassend is dat decimaal 100 
hexadecimaal 64 wordt. En dat hex 100 in het 
tientallig stelsel 256 is. Maar hex 3E8 voor 

dec 1000 is weer wat moeilijker te doorgron-
den.
Veel (wetenschappelijke) calculators tonen de 
omzetting van decimaal naar hexadecimaal en 
omgekeerd. Om duidelijk(er) te maken dat een 
notatie hexadecimaal is, worden soms voor-
loopnullen getoond en soms ook het voorvoeg-
sel hex.

Een laatste tip
Doordat sommige van de hier besproken bij-
zondere tekens een grotere hoogte hebben dan 
het font van de ‘broodtekst’ (dus het font waar-
in u werkt), kan ineens de regelafstand van de 
regel met het bijzondere teken groter worden. 
Er is dan meer wit tussen twee regels dan in de 
rest van tekst. Dit kan hinderlijk zijn.
Om dit op te lossen, kunt u de betreffende ali-
nea selecteren, de alinea-opmaak oproepen en 
daar voor een ‘vaste’ regelafstand kiezen. Die 
wordt soms in punten uitgedrukt en soms in 
cm of in inches. Het schatten van de juiste af-
stand, gaat niet automatisch goed. Probeer om 
te beginnen met 3 punten meer dan de font-
grootte. Bij gebruik van mm of cm zit er niets 
anders op dan een beginwaarde te kiezen, bijv. 
0,50 cm (bij een 12pt font) en te kijken of die 
groter of kleiner moet worden.

Veel succes – en misschien ook wel puzzel‘ple-
zier’ – bij het werken met bijzondere tekens in 
uw teksten.
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Maakt u al gebruik van Domotica?
Karel Karssen

Als ik u vraag ‘waar denkt u aan bij Domoti-
ca?’, dan is de kans best aanwezig dat u zegt 
‘aan helemaal niets’. Toch is dat vreemd, omdat 
vrijwel iedereen wel op een of andere manier 
met domotica in aanraking komt. Het ant-
woord ‘helemaal niks’ komt meestal door het 
woord domotica. Het lijkt er wel op dat ‘domo-
tica’ direct al afstand creëert, iets van ‘dat is al-
leen voor nerds, daar wil ik niks mee te maken 
hebben, ik snap het niet of dat is toch helemaal 
niks voor mij’. 

Dat is jammer, want zelfs de grootste niet-nerd 
kan best heel veel plezier hebben aan domo-
tica, maar zeker ook heel veel baat. Vraag ik 
naar ‘huisautomatisering’, wat eigenlijk best 
wel gelijk is aan domotica, dan heeft u daar 
veel vaker een bepaald beeld bij. Maar ook au-
tomatisering schrikt af, want niet iedereen kan 
het, wil het of durft het aan. Gelukkig kunt u 
van domotica genieten, ook al programmeert 
u niet zelf. 

Op de markt verschijnen steeds meer comple-
te systemen waarbij u zelf weinig hoeft in te 
stellen. Vindt u het echter leuk om met domo-
tica te experimenteren, te programmeren, of 
gewoon te hobbyen, neem dan eens contact op 
met de HCC!domotica-iot IG. Kijk dan zeker 
ook eens naar PC Active editie 316 (feb/maart 
2021) blad 84-87. 

Wat is domotica? 
Domotica is niets anders dan het inzetten 
van techniek met als doel de leefomstandig-
heden in het huis te verbeteren. Domotica 
is de samenvoeging van DOMUS (huis) met 
TICA, wat een toevoeging is dat zoiets be-
tekent als ‘toegepaste leer’; deze toevoeging 

komt ook voor bij informatica, telematica en 
robotica.

Volgens de dikke Van Dale is ‘ domotica het 
geheel van technische voorzieningen, zoals tele-
communicatiemiddelen en computers, die het huis-
houden automatiseren, huishoudelijke apparatuur 
bedienen en bewaken, de veiligheid in huis waar-
borgen, comfort vergroten enz.’

Nu is het natuurlijk zo dat die toevoeging van 
techniek heus niet door u zelf hoeft te worden 
verzorgd. Neem nou als voorbeeld de afstands-
bediening van uw televisie. Die heeft u echt 
niet zelf in elkaar ‘gesoldeerd’, toch? Maar u 
gebruikt die afstandsbediening wel degelijk 
om uw leven meer comfort te geven. Nu is die 
afstandsbediening zo ingeburgerd dat deze als 
normaal wordt gezien. Andere vormen zijn wat 
minder bekend en daarom nòg niet ingebur-
gerd. Dit is wellicht een kwestie van tijd.

Naast techniek worden tegenwoordig steeds 
meer diensten toegevoegd aan domotica. Dit 
zijn vaak clouddiensten, waarbij uw spraakop-
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drachten, app-gegevens of welke andere ge-
gevens dan ook via internet naar een externe 
dienst gaan, die vervolgens hiervoor een dienst 
teruglevert. Het zal u duidelijk zijn dat dit een 
privacy-risico met zich meebrengt en dat u 
goed moet weten met wie u hierbij in zee 
(cloud) gaat.

Wat valt er verder allemaal over domotica 
te vertellen? 
Veel… Het geheel kan ingewikkeld worden. 
Maar hier gaan we het eenvoudiger houden. 
We gaan proberen de basis uit te leggen, zodat 
u goed weet waar u op moet letten bij het ma-
ken van keuzes. 

We kijken naar:
- Het ontstaan van domotica
- Welke doelen we met domotica kunnen na-

streven
- Welke standaarden/protocollen er zijn 
- Wat er allemaal te koop is
- Waar u zoal op moet letten bij de aanschaf 

van domotica

Wanneer is domotica ontstaan. 
De oorsprong van domotica-toepassingen ligt 
bij de geautomatiseerde industrie en kantoor-
omgevingen in de vorige eeuw. Daarna werd 
die techniek toegepast voor gehandicapten in 
de thuisomgeving. Hierdoor nam de zelfstan-
digheid van gehandicapten enorm toe. 
In eerste instantie was er bij de zorg sprake 
van de eerste generatie domotica waarin alleen 
sprake was van ‘stand-alone-toepassingen’. 
Enige samenwerking met andere toepassingen 
was er niet. Voorbeelden zijn trapliften, rol-
stoelen en personenalarmsystemen, waarbij als 
men in nood was op een alarmknop (polsband 
of hals-zender) kon drukken.

Dat veranderde in de tweede generatie waar-
bij domotica uitgebreid werd met een ethernet 
aansluiting, waarmee koppeling met het net-
werk mogelijk werd. Dit maakte het mogelijk 
om gegevens op te slaan en bewerkingen op 

deze gegevens los te laten. Ook was samen-
werking tussen verschillende systemen meer 
mogelijk. 
De derde generatie voegde intelligentie toe aan 
de systemen. In de vierde generatie wordt de 
cliënt/patiënt centraal gezet. Voor meer in-
formatie over deze generaties binnen de zorg 
verwijs ik u naar het artikel dat verscheen bij 
Computable (link 1).

Binnen de algemene domotica wordt ook on-
derscheid gemaakt in verschillende generaties. 
De latere systemen werden vaak uitgerust met 
een ethernetaansluiting, zodat bij de bediening 
van de verschillende domotica-onderdelen ge-
bruik gemaakt kon worden van de pc, de tablet 
en natuurlijk de app op uw smartphone. Om u 
alvast een voorbeeld te geven: u kunt overal via 
uw smartphone de beelden van uw bewakings-
camera bekijken. 
Dit is de tweede generatie. U begrijpt: u zult 
toch aan die smartphone moeten geloven... 
Aansluiting op het netwerk maakt het mo-
gelijk om uw domotica-systeem op afstand te 
bedienen. Deze aansluiting biedt ook de mo-
gelijkheid om data (gegevens) te verzamelen. 
Een voorbeeld hiervan is het vastleggen van 
de opbrengst van uw zonnepanelen en het ver-
bruik van uw koffiezetapparaat. 

Naast de met een kabel gekoppelde systemen 
worden steeds meer onderdelen draadloos uit-
gevoerd, gekoppeld aan een centraal beheers-
systeem, bedienbaar met een app en/of met 
stembesturing. Hierdoor heeft IOT, of wel 
Internet Of Things (internet der dingen), een 
enorme vlucht genomen. In de laatste generatie 
ligt de nadruk voornamelijk op automatische 
processen en spraakbesturing. 

Bij het internet der dingen worden alledaagse 
voorwerpen beschouwd als ‘slimme’ dingen. 
Deze zijn verbonden met internet, kunnen 
communiceren met personen en met andere 
‘slimme’ dingen, en kunnen op grond daarvan 
zelfstandig beslissingen nemen. 
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Deze alledaagse ‘slimme’ dingen zijn voorwer-
pen met ingebouwde hardware en software. 
Daardoor gaan deze functioneren als semi-in-
telligente apparaten. De slimme meter is hier-
van een voorbeeld. 

Een volgende stap zal zijn: het internet der 
mensen, maar laten we het daar maar niet over 
hebben. 
Door al deze uitbreidingen wordt naast domo-
tica ook gebruik gemaakt van de termen Smart 
Home, Connected Home of slimme woning. 

In 1974 werd in Frankrijk al een ‘smarthome’ 
gebouwd, waarvan delen nog steeds in gebruik 
zijn. Zie het zwart-wit filmpje op YouTube 
(link 2).

Natuurlijk staat de ontwikkeling niet stil. Kijk 
maar eens naar het filmpje van mei 2019, even-
eens op YouTube (link 3). Wat natuurlijk ook 
leuk is om te zien is het ‘huis van de toekomst’ 
van Chriet Titulaer (link 4). 

Wat kan je zoal met domotica bereiken?
We kunnen het opdelen in 4 hoofddoelen: 
- Comfort, zoals de afstandsbediening 
- Veiligheid, zoals de beveiligingscamera, 

maar ook uw alarmsysteem 
- Besparing, zoals de slimme meter die het 

stroomverbruik registreert. 
- Zorg 

Het is belangrijk voor u om te weten wat u 
wilt. Is de aanschaf nodig, is het zinvol, maar 
zeker ook: past het binnen het budget? Voor 

je het weet hangt het huis vol met leuke gad-
gets. Kies niet te gauw voor comfort, want de 
keerzijde van comfort kan zijn dat het vaak ten 
koste gaat van uw beweging, iets wat voor een 
ieder van ons natuurlijk erg belangrijk is. Ui-
teraard ga ik daar niet over, maar beweging is 
broodnodig. 

Kies wel voor veiligheid, besparing en - voor 
zover van toepassing - zorg. Bij uw keuze is 
het ook belangrijk te kijken naar design en de 
continuïteit, ofwel: is het levensloopbestendig. 
 
Comfort
- aan en uitschakelen van verlichting 
- slimme schakelaars 
- slimme deursloten
- slimme deurbellen

Zie voor meer voorbeelden link 5

Inbraakbeveiliging 
- bewakingscamera 
- video-deurbel 
- geautomatiseerd deurslot 
- deur- en raamsensoren
- bewegingssensor 

Brandalarm 
- rookmelder 
- koolmonoxidemelder 

Verlichting 
- verlichting automatisch in- en uitschakelen 

wanneer je een ruimte betreedt (’s nachts er-
uit moet). 

- verlichting inschakelen wanneer ingebroken 
wordt 

Op Wikipedia onder ‘toepassingen’ worden veel 
meer voorbeelden gegeven waarbij u domo tica 
kunt toepassen (zie link 6)

Besparing 
- Door het licht uit te schakelen en de verwar-

ming lager te zetten bij het verlaten van het 
huis zal minder energie gebruikt worden. 

Domotica

Comfort

Energie Veiligheid

DesignLevensloop
bestendig
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- Door het toepassen van een alarmsysteem 
of videobewaking zal er minder ingebroken 
worden. 

- Informatie over stroomgebruik van aange-
sloten apparaten geeft u inzicht over het ver-
bruik. 

- Temperatuurregeling op basis van metingen of 
ontvangen weersinformatie, zoals buienradar. 

- Sensoren schakelen verlichting uit bij vol-
doende licht 

Zorg 
- Natuurlijk kunnen we zorg ook onderbren-

gen bij de overige 3 doelen, maar het gebruik 
van domotica in de zorg is erg belangrijk, zo-
wel thuis als in het ziekenhuis/verzorgings-
huis. 

 
Uiteraard zijn de voorbeelden en mogelijkhe-
den eindeloos. 

Welke standaarden/protocollen kunt u te-
gen komen?
In een standaard of protocol wordt vastgelegd 
op welke manier de verschillende onderdelen 
binnen een systeem met elkaar communice-
ren. Zo wordt hierin bijvoorbeeld vastgelegd 
hoe snel de informatie verstuurd wordt en hoe 
groot het stroomverbruik is. 

Een compleet domoticasysteem bestaat uit 
de volgende onderdelen: 
1. De sensor: 
 De sensor neemt waar, verzamelt gegevens, 

zoals bijvoorbeeld de temperatuur, de lucht-
vochtigheid of een beweging (bewegings-
melder). Vergelijk de sensor met uw ogen, 
oren, reuk of smaak. 

 De sensor stuurt het signaal door middel 
van ‘communicatie’ door naar de controller 

2. Communicatie: 
 De sensorgegevens moeten verstuurd wor-

den naar de controller (ook wel genoemd de 
hub, de gateway of de bridge). 

3. Controller: 
 De controller is het hart van het systeem. 

Vergelijk deze met onze hersenen. Die rea-
geren op binnengekomen signalen en zetten 
dan iets in werking. 

 In een domoticasysteem stuurt de controller 
de actuator aan. Er zijn diverse controllers, 
een voorbeeld is een Homey (zie foto) of een 
Google Nest. 

4. De actuator: 
 Een actuator handelt naar aanleiding van 

de informatie van de sensor. Hij zet iets in 
beweging of schakelt iets in of uit, bijvoor-
beeld een lamp. 

Soms worden twee of meer functies samenge-
voegd in één onderdeel. 

De eerste standaard, ontwikkeld voor indus-
triële toepassingen, heet KNX. Deze stan-
daard is duur en wordt in de huisautomatise-
ring alleen gebruikt in de topklasse. Gelukkig 
werden later andere goedkopere systemen 
toegevoegd.

Er zijn gesloten standaarden en open standaar-
den. Bij een gesloten standaard is de kans klein 
dat samenwerking met andere standaarden 
mogelijk is. Bij open standaarden is die kans 
veel groter, maar door kleine verschillen kun-
nen er toch kleine problemen optreden.
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Omdat de verschillende standaarden niet al-
tijd uitwisselbaar zijn, is het belangrijk bij de 
aanschaf van onderdelen dat u weet volgens 
welk systeem/standaard de onderdelen wer-
ken. 

Er zijn verschillende standaarden en die lijst 
wordt steeds uitgebreid. De meest voorkomen-
de zijn:

Klik aan klik uit 
Het KlikAanKlikUit®-systeem (Verder KaKu 
genoemd) bestaat uit zenders en ontvangers 
waarmee u verlichting, apparatuur, zonwe-
ring, etc. draadloos via radiofrequenties aan/
uit kunt schakelen of dimmen. 
Deze producten zijn te koop bij vrijwel alle 
bouwmarkten en (relatief) goedkoop.

Helaas vindt er geen terugkoppeling plaats 
wanneer u een lamp aan- of uitzet. Vaak is dat 
niet nodig en daarom is Kaku geschikt voor 
niet al te kritische toepassingen. 
Kaku is niet beveiligd. Indien u het signaal op-
pikt van de buren, kunt u er soms gemakkelijk 
‘misbruik’ van maken. 
Nieuwe Kaku-onderdelen kunnen nu ook uit-
gevoerd zijn met het zigbeeprotocol. 

Zigbee 
Dit is een open standaard en werkt ook draad-
loos. Het is bedoeld voor korte afstanden en 
is een aanvulling op wifi en bluetooth. Het 
systeem is zeer robuust, maar wel duurder dan 
kaku. Zigbee is een mesh-netwerk, hetgeen 

inhoudt dat alle onderdelen die voorzien zijn 
van spanning informatie van de zender ont-
vangen en dat de onderdelen ook onderling 
met elkaar communiceren. Dit maakt terug-
koppeling mogelijk, zodat u kunt zien dat een 
lamp daadwerkelijk aan of uit gaat.

Z-Wave 
Z-Wave is een protocol voor draadloze com-
municatie. Het is een energiezuinig netwerk, 
dat gebruik maakt van radiogolven om van ap-
paraat naar apparaat te communiceren, waar-
door draadloze bediening van huishoudelijke 
apparaten en andere apparaten mogelijk is, zo-
als lichtregeling, beveiligingssystemen, ther-
mostaten, ramen, sloten en garagedeuropeners. 
Ook Z-Wave gebruikt een mesh-netwerk. 

Wifi 
Ook wifi is een draadloos netwerk. Het is geen 
mesh-netwerk, dus als de verbinding met het 
basisstation (hub) komt te vervallen, dan krijgt 
een apparaat geen informatie meer van die 
hub, maar ook niet van andere onderdelen in 
het systeem. 
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Wifi wordt o.a. veel gebruikt voor schakelaars. 

Wat is er allemaal te koop 
Nu u weet welke doelen u kunt nastreven en u 
weet welke standaarden er zijn, wordt het 
tijd om te kijken wat er zoal te koop is. 

- Een eenvoudig systeem, bijvoorbeeld een scha-
kelaar en een afstandsbediening om iets in of 
uit te schakelen, zoals een KaKu-systeem.

- Populaire losse onderdelen zijn de video 
deurbel en de slimme deursloten. Voor meer 
info zie PC-Active editie 316. 

- Ikea, Lidl, Aldi en Action hebben vaak leu-
ke aanbiedingen. Zo heeft Lidl nu in het as-
sortiment diverse op Zigbee gebaseerde on-
derdelen, zoals lampen (zwart wit maar ook 
dimbare kleuren-lampen, vergelijkbaar met 
de Philips Hue), schakelaars, wandcontact-
dozen en bewegingsmelders. Zie foto. 

 Woox kent een aantal op wifi gebaseerde on-
derdelen, zoals camera’s, lampen, stopcon-
tacten e.d. Ook hieraan is aandacht besteed 
in PC-Active.  

- Er komen steeds meer apparaten op de markt 
die voorzien zijn van een sensor. Dit beperkt 
zich niet tot het huis, maar ze zijn ook be-
schikbaar voor in uw tuin. 

 Vochtigheidsmeters regelen de besproeiing 
van uw tuin. Weersensoren sturen uw zon-
newering aan. 

- Wanneer u uw opdrachten wilt doen met 
spraakbesturing, dan heeft u iets nodig om 
tegen aan te praten. Een mooi voorbeeld is 
een Homey controller. Een Homey is in staat 
om verbinding te leggen met verschillende 
standaarden, zoals wifi, zwave, kaku en zig-
bee. Zo kunt u een opdracht geven om de 
lampen aan te zetten of de verwarming lager 
te zetten. Voor meer informatie over Homey 
(zie link 7). 

Een ander apparaat om tegen te praten is bij-
voorbeeld de Google Nest. 
- Naast losse onderdelen kunt u ook kiezen voor 

een completer systeem. Het aanbod is groot. 

Waar moet je allemaal op letten 
- Het is voor uw veiligheid van groot belang 

dat u onderdelen gebruikt die in Nederland 
voldoen aan de vereiste keurmerken. 
Op dit moment is alleen het CE-keurmerk 
van toepassing. Dit keurmerk garandeert 
dat het onderdeel veilig is en dat het niet 
stoort op het elektriciteitsnetwerk of inter-
fereert met het internetsignaal. Daarnaast is 
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het van belang dat een draadloos onderdeel 
goed beveiligd kan worden met een sterk 
wachtwoord of een andere vorm van bevei-
liging. Geef cybercriminelen geen kans om 
uw systeem binnen te dringen of uw gege-
vens te misbruiken. 

- Ook is van belang dat informatie niet door-
geleid wordt naar andere landen. Van veel on-
derdelen die bijvoorbeeld ‘goedkoop’ uit China 
komen, ontbreekt het CE-keurmerk en loopt 
informatie via servers in China. U kunt van 
sommige onderdelen natuurlijk de software 
aanpassen of beter laten aanpassen. Maar als u 
niet tot de hobbyisten hoort, is het verstandiger 
een goed merk in Nederland te kopen.

- Houd PC-Active in de ga-
ten. HCC heeft regelma-
tig aanbiedingen, waarvan 
vaak een test of beschrij-
ving van de aanbieding 
in het blad geplaatst is/
wordt. 

- Houd uw doel en budget in de gaten. 
- Kies liever niet voor erg onbekende merken 

of diensten waarvan de continuïteit niet ge-

waarborgd is. Uiteindelijk is dat natuurlijk 
bij geen enkel bedrijf gegarandeerd, zeker nu 
niet, maar u begrijpt wel wat we bedoelen. 
Het zou zonde zijn als u iets koopt dat later 
niet meer werkt of ondersteund wordt. 

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening toe-
reikend is. 

- Maakt u gebruik van wifi, zorg dan voor vol-
doende accesspunten (waar uw draadloze ap-
paratuur via wifi contact mee maakt), zodat 
er goede dekking is. 

- Gebruikt u een systeem met een mesh-net-
werk, zoals zwave, zigbee of de nieuwe kaku 
op basis van zigbee, zorg er dan voor dat er 
een dekkend netwerk is, dat wil zeggen dat 
de onderlinge afstand tussen de controller en 
het eerste apparaat niet meer dan 3 meter is. 
Dit geldt ook voor de onderdelen onderling. 

- In een aantal gevallen wordt gewerkt met 
zwakstroom, maar soms ook met sterk-
stroom. Wellicht ten overvloede vraag ik u 
met sterkstroom zeer voorzichtig te zijn. 

Keuzes 
- Als u niets om veiligheid geeft en het u al-

leen te doen is om een lamp aan of uit te 
zetten en u hoeft niet per se te weten of de 
lamp daadwerkelijk aan of uit staat, dan kunt 
u rustig kiezen voor KlikAanKlikUit. 

- Vindt u privacy belangrijk, koop dan liever niets 
uit China, tenzij u weet dat de software veilig 
is of dat u de software kan vervangen door bij-
voorbeeld Tasmota. Dat is van toepassing voor 
apparaten die gebruik maken van wifi. 
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Houd er ook rekening mee dat gesproken op-
drachten via Google apparatuur doorgeleid wor-
den naar en geanalyseerd worden door Google. 

- Als u liever alles in eigen hand wilt houden, 
maak dan geen gebruik van externe partijen 
als gegevens via externe apparatuur lopen. 

- Als geld geen rol speelt en sky the limit is, 
ga dan in zee met een gerenommeerd bedrijf 
voor een totaaloplossing. Vooral als u flink 
gaat verbouwen of een nieuw huis laat bou-
wen. Een prima systeem is Loxone. 

- Als de afstand tussen de controller en het ap-
paraat groter is dan 3 meter, kies dan voor wifi. 
Een mesh-netwerk heeft dan te weinig dekking. 

- Als u graag gebruik wilt maken van gespro-
ken opdrachten en u gebruikt verschillende 
protocollen, zoals bijv. kaku, wifi en zigbee, 
dan is het gebruik van een Homeysysteem een 
goede keuze. Homey kan met verschillende 
protocollen werken. Binnen de Do motica-iot 
IG is veel kennis aanwezig over Homey. 

- Als u gebruik gaat maken van veel camera’s 
en u wilt de beelden allemaal opslaan en be-
waren dan is het gebruik van een NAS mo-
gelijk een oplossing. 
Een Synology NAS 
is erg gebruiksvrien-
delijk en biedt erg 
veel mogelijkheden. 

Wij wensen u veel
plezier met domotica.

Links:

1. https://www.computable.nl/artikel/opinie/zorg/6778151/1509029/tijd-rijp-voor-vierde-
                   generatie-zorgdomotica.html
2. https://youtu.be/bTodK2gXWNo
3. https://www.youtube.com/watch?v=JpP7pvo6Z6g.
4. https://youtu.be/dEsndb8cSn0
5. https://www.50five.nl/blog/wat-is-domotica.htmlVeiligheid
6. https://nl.wikipedia.org/wiki/Domotica
7. https://homey.app/nl-nl/?gclid=EAIaIQobChMIx8frk4O47gIVQEKRBR38-
                   QmFEAAYASAAEgLpQPD_BwE
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Wat zijn Google Local Guides?

Google Maps is veel meer dan een routeplanner, de app herbergt een schat aan infor-
matie over winkels, horeca en andere bedrijven. En voor alle relevante feiten, foto’s én 
meningen over locaties die Google zelf niet kan achterhalen, gebruikt het bedrijf user 
contributed content, in de vorm van een leger aan vrijwillige informanten: Local Guides. 
Hoe word je zo’n Local Guide en wat levert dat je eigenlijk op?

Maps is een van de meest gebruikte apps op 
smartphones, niet alleen op Google’s eigen 
Android-telefoons, maar ook op iPhones. 
Google Maps is dan ook allang niet meer alleen 
die routeplanner die je met auto, fiets of wande-
lend van A naar B brengt. Het is een platform, 
een online ingang tot de fysieke wereld. Het 
is een zoekmachine, maar dan met een platte-
grond als uitgangspunt. Een ‘online Gouden 
Gids’, maar dan in het kwadraat. Contactin-
formatie, openingstijden, productaanbod, alles 
wat bedrijven maar over zichzelf bekend willen 
maken, aangevuld met openbare informatie, is 
er te vinden. Maps brengt je tot aan de voor-
deur, via StreetView zelfs virtueel op ooghoog-
te, terwijl je thuis in je luie stoel zit.

Dol op recensies
Google verzamelt allerlei informatie om voor 
zijn gebruikers zoveel mogelijk relevantie in de 
app te kunnen stoppen. En daartoe behoren 
ook meningen en ervaringen, vooral als het om 
winkels en horecagelegenheden gaat. Mensen 
zijn nu eenmaal dol op recensies en baseren 
daar vaak hun bezoek op. En omdat Goog-
le’s camera-auto’s niet binnen kunnen komen, 
moeten ook foto’s en filmpjes van de locaties 
óf de gebruikers zelf komen. Daar komen de 
Local Guides om de hoek kijken.

Local Guides is de community van Google 
Maps-gebruikers overal ter wereld die de app 
verrijken met hun persoonlijke ervaringen. Zij 
schrijven recensies over winkels, kappers en 

tandartsen, maken foto’s van menukaarten en 
maaltijden, beantwoorden vragen en controle-
ren of de informatie over een locatie klopt. Ie-
dereen boven de 18 jaar met een Google-account 
kan Local Guide worden en direct beginnen 
met reviewen: hoe was het aanbod in de winkel 
of de bediening in het restaurant, smaakte het, 
kreeg je waar voor je geld en waren de toiletten 
schoon? Iedereen mag het zeggen.
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Behalve meningen vullen de Local Guides ook 
vragen om praktische informatie in. Zo vraagt 
Google bij een locatie bijvoorbeeld ook of deze 
rolstoelvriendelijk is.

Wel netjes graag
Zoals gezegd: iedereen mag het zeggen, maar 
wel netjes en volgens de regels. Google be-
steedt veel aandacht aan wat wel en niet mag 
in een review. Qua taalgebruik bijvoorbeeld: je 
mag niet vloeken en beledigen en wordt aan-
geraden om specifieke woorden te gebruiken. 
Als een gerecht lekker was dus niet alleen maar 
‘hmm’ of 😊 zeggen.
Ook voor de privacy zijn er regels, zo mag je 
anderen niet herkenbaar in beeld brengen. En 
ook betrouwbaarheid wordt benadrukt: de 

gidsen mogen geen geld aannemen voor hun 
recensie. Fake-recensies, reclame-uitingen en 
gejatte teksten en foto’s worden verwijderd en 
leiden tot uitsluiting uit het programma. Hoe 
(streng) Google dit controleert en handhaaft 
is niet meteen duidelijk, maar het bedrijf heeft 
natuurlijk wel belang bij betrouwbare beoorde-
lingen. Op vele andere ‘social media’ is dit vaak 
minder het geval.

Als Local Guide zet je uiteraard ‘alle registers 
open’: je werkt in het Google-account, geeft 
je locatiegegevens door en de metadata van de 
foto’s die je uploadt. Een anonieme recensie is 
het dus zeker niet, maar dit draagt wel bij aan 
de kwaliteit van een beoordeling; de recensent 
kan ‘erop aangesproken’ worden. Sterker nog, 
dit kan hem of haar extra punten opleveren.

Gamification
De kracht van de Google Maps-app is zeker 
voor een deel afhankelijk van deze community 
van Local Guides. Maar waar doen deze ama-
teurrecensenten het voor, behalve voor het ple-
zier van het delen en gezien worden? Want om 
een review te plaatsen in Google Maps, hóef je 
geen Local Guide te zijn, een Google-account 
is in principe voldoende. Local Guides worden 
echter beloond volgens een uitgebreid bonus-
systeem. Hun recensies zijn punten waard en 
die punten leveren een badge op. Hoe meer 
recensies, geplaatste foto’s en beantwoorde 
vragen, hoe meer punten. En des te fraaier de 
badge die in de recensie zichtbaar is bij je pro-
fielfoto.
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Dit past naadloos in de huidige gamificati-
on-trend: wil je mensen ergens in aanmoedi-
gen of hun gedrag veranderen, maak er dan 
een spelletje of competitie van. Google heeft 
het wel over daadwerkelijke ‘beloningen’ en 
‘voordeeltjes’ voor zijn guides, maar dit wordt 
verder nergens echt expliciet gemaakt of bena-
drukt.

Erkenning krijgen
Als Local Guide kun je punten verdienen, 
wanneer je reviews, foto’s en kennis deelt op 
Google Maps. Met deze punten bereik je ho-
gere niveaus van het programma en krijg je 
voordelen, zoals vroege toegang tot Google- 
functies en speciale beloningen van partners. 

Op niveau 4 krijg je ook je eerste Local Gui-
des-badge, waardoor je bijdragen meer opval-
len. Hoe meer punten de ster heeft, hoe hoger 
de waarderingsklasse.

De punten die de Local Guide verdient, die-
nen niet tot iets in de echte wereld en zijn dus 
vooral een beloning op zichzelf. Voor de eer 
dus. Voor een app die steeds meer te bieden 

heeft en voor een bedrijf dat steeds meer weet 
over onze leefwereld en onze ervaringen. En 
daar een niet onaardig verdienmodel van heeft 
gemaakt.
Check je e-mailvoorkeuren op de pagina met 
instellingen voor Local Guides1 om ervoor te 
zorgen dat je bent aangemeld voor updates.

Link:
1. https://www.google.com/localguides/settings



Mijn belangrijke 
gegevens overzichtelijk 
bij elkaar
Dit boek is, wanneer u het heeft ingevuld, 
zowel een persoonlijk archief als een bron van 
informatie voor nabestaanden voor wanneer u er 
niet meer bent of niet meer in staat bent om uw 
eigen belangen te behartigen. Op eenvoudige 
wijze noteert u allerhande informatie, van 
gegevens over uzelf en anderen in uw leven tot 
verzekeringen en klantnummers. De boorgaten 
en perforatielijn zorgen ervoor dat u de bladzijden 
uit kunt scheuren en naar wens op kunt bergen op 
een voor u veilige plek. 
Dit boek, dat door vele notarissen is omarmd, zou 
bij niemand mogen ontbreken.

ISBN 978 90 5905 416 5
Meer informatie:
www.visualsteps.nl/gegevens

Uw persoonlijke 
internetadressen en 
wachtwoorden logboek
Al uw gebruikersnamen en wachtwoorden op één 
handige en verantwoorde manier verzameld:
• Al uw gegevens op alfabet geordend
• Veel ruimte om internetadressen, gebruikersnamen, 

wachtwoorden en aantekeningen te maken
• Door de spiraalbinding kunnen de pagina’s plat 

worden gelegd
• Afneembaar hulsel en discreet omslagontwerp
• Achterin vindt u notitiepagina’s waar u nuttige 

informatie kunt schrijven, zoals gegevens over uw 
thuisnetwerk en software

ISBN 978 90 5905 401 1
Meer informatie:
www.visualsteps.nl/logboek
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Nieuwe boeken gemaakt 
voor de nieuwste update

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief van Visual Steps en blijf op de hoogte! www.visualsteps.nl/nieuwsbrief.php

€ 15,99 € 8,99


