
Wachtwoordgebruik op internet 
is nog steeds erg onveilig

Hoe onthouden we zoveel wachtwoorden?

Met wachtwoordhulp software zijn veel Nederlanders onbekend

Wat is een sterk wachtwoord volgens Nederlanders?

Veilig internetten is niet vanzelfsprekend

Wachtwoordgebruik op internet is nog steeds erg onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van
technologiewebsite Tweakers dat uitgevoerd is door onderzoeksbureau DirectResearch
onder ruim  1000 Nederlanders.

Online onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch in samenwerking met Tweakers.net onder 1034 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek is uitgevoerd in de 
periode van 10 - 17 november 2015 en representatief voor Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Okkie Boot, algemeen directeur, okkie.boot@directresearch.nl 020 770 75 79.

Veel Nederlanders hebben moeite om de grote hoeveelheid
wachtwoorden te onthouden

Nationale Verander je 
Wachtwoorden Dag

Om aandacht te vragen voor veilig
wachtwoordgebruik op het internet is 
de Nationale Verander je Wachtwoor-
den Dag vorig jaar door Tweakers in 
samenwerking met het Openbaar 
Ministerie en de stichting Veilig Inter-
netten in het leven geroepen. Op de 
website wachtwoordbewust.nl is 
uitleg te vinden over wat een wacht-
woord sterk maakt en worden tips 
gegeven hoe je een grote hoeveel-
heid wachtwoorden eenvoudig kunt 
beheren.

Nederlanders denken dat ze 
in totaal ongeveer 22 wacht-
woorden moeten onthouden

Voor 70% is het ‘bijna 
onmogelijk’ om voor elke 
online dienst een apart 
wachtwoord te bedenken

54% van de jongeren
gebruikt een ezelsbruggetje om 
wachtwoorden te onthouden, 
versus 29% van de 65-plussers

58% van de 65-plussers 
bewaart het wachtwoord 
op papier versus 9% van 
de jongeren onder de 20

Driekwart van de
Nederlanders denkt dat het 
aantal wachtwoorden in de 
toekomst zal toenemen

Moderne middelen om wachtwoorden te onthouden zijn weinig bekend

Slechts 7% maakt gebruik 
van wachtwoordhulp software 

56% van de Nederlanders 
is NIET bekend met wacht-
woordhulp software

Van de Nederlanders die een 
wachtwoordhulp gebruikt, heeft 

34% de software korter dan
1 jaar in gebruik

Met kenmerken van een sterk wachtwoord zijn eveneens weinig Nederlanders bekend 

84% denkt dat een sterk 
wachtwoord altijd bestaat uit 
een combinatie van woorden, 
cijfers en speciale tekens 

Bij 5% is bekend dat een lange 
zin net zo sterk is als combinatie 
van woorden, cijfers en speciale 
tekens 

44% is van mening dat 
je een veilig wachtwoord 
niet zelf kunt onthouden

Nederlanders zijn zich bewust dat het internet onveilig kan zijn 
en maken zich hier zorgen over

53% heeft een matig of 
zwak wachtwoord voor 
social media (Facebook, 
Twitter, LinkedIn)

Voor 29% van de Nederlanders was 
een hack (van eigen account, van iemand 
in de omgeving of in het nieuws) de 
aanleiding om het wachtwoord aan te 
passen
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maakt zich weleens 
zorgen dat ze 
gehackt worden1 2

Voor                       Nederlanders 
zou het leven stuk makkelijker
zijn als de regels voor het
aanmaken van wachtwoorden
gelijk zouden zijn
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80% van de jongeren hergebruikt 
wel eens een wachtwoord versus 
50% van de 65-plussers

Hoe gaan Nederlanders om met wachtwoorden op internet?
Hetzelfde wachtwoord wordt vaak gebruikt voor meerdere online diensten 

Bijna 2 op de 3 Nederlanders 
gebruiken hetzelfde wachtwoord 
voor meerdere online diensten 80% 50%

Bijna                             Nederlanders 
gebruiken in totaal 1 tot 4 wachtwoorden 
op internet
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Bij het aanmaken
van een wachtwoord let 
van de Nederlanders altijd op 
of dit wachtwoord veilig is


