
AG-online, een succes, maar ook veilig? 
 
Het AG-gebouw is dicht, maar het AG-online is open. Een groeiend aantal AG-ers heeft 

elkaar de afgelopen twee weken ontmoet in vergaderingen, bij een opinie en debattafel en 

bij een presentatie van gedichten en muziek van Bertolt Brecht en Kurt Weill van de 

Muziekcaleidoscoop. Er waren natuurlijk wat kinderziektes en een enkeling liep tegen 

technische problemen aan. Maar vrijwel alle deelnemers waren het erover eens: de online-

activiteiten waren een succes, het is fijn dat het AG dankzij de moderne techniek ook in 

deze tijd actief kan blijven en dat we elkaar toch kunnen zien. 

Het AG heeft voor die activiteiten gekozen voor de conferentiesoftware Zoom, omdat 

Zoom zeer gebruiksvriendelijk is, betaalbaar en op alle platforms (PC, laptop, tablet, 

smartphone, Android en iPhone) werkt. 

 
Een groot voordeel van Zoom is bovendien dat je geen account hoeft aan te maken om 
een meeting te kunnen volgen. Dat maakt het platform zeer toegankelijk. Dat heeft de rest 
van de wereld ook ontdekt: Zoom is in razende tijd zeer populair geworden. Daarmee, en 
dat heeft een deel van de leden ook gelezen, groeide ook de zorg over de veiligheid bij 
Zoom. Allerlei media hebben daar in de afgelopen tijd aandacht aan besteed. Ook voor het 
AG staat veiligheid uiteraard voorop.  
 
Zoom zelf is ook wat overweldigd door de plotselinge populariteit. Tot december had het 
platform pakweg 10 miljoen gebruikers, eigenlijk allemaal bedrijven die Zoom gebruikten 
omdat je daarmee simpel met zakelijke partners elders kon overleggen. De afgelopen 
weken werd Zoom meer dan 200 miljoen keer gedownload, door scholen, universiteiten en 
andere instellingen, maar ook door particulieren. Om aan de toegenomen vraag, en aan 
de wensen van nieuwe gebruikers tegemoet te komen, moesten er in snel tempo nieuwe 
servers komen en werden er nieuwe functies aan Zoom toegevoegd. 
 
Sommige virusscanners waarschuwen inmiddels zelfs als je Zoom wil installeren. Dat is 
een beetje onzin, Zoom is echt geen malware. Maar het bedrijf heeft zelf ook onderkend 
dat de beveiliging beter kan en daarom besloten om komende weken geen nieuwe 
functies meer toe te voegen, maar zich te concentreren op het verhelpen van de 
bestaande klachten..  
Een deel van de kritiekpunten zijn inmiddels dan ook achterhaald. Zo is Zoom inmiddels 
gestopt met het delen van gegevens met Facebook. Het bedrijf vergaart overigens wel 
gegevens van gebruikers. Maar laten we ons geen illusies maken: daarin staat het 
platform helaas niet alleen, dat doet vrijwel iedere site. Voor wie het interesseert: dit 
gebeurt er als je op een website met cookies instemt. 
 
Een ander kritiekpunt was dat de Zoomgesprekken niet (voldoende) versleuteld werden. 
Inmiddels deze encryptie verbeterd. Versleuteling van de informatie is essentieel voor 
bedrijven die zeker willen weten dat informatie niet kan uitlekken. Dat telt voor het AG iets 
minder zwaar, maar desondanks is ook het AG-account, en daarmee AG-bijeenkomsten, 
inmiddels met inmiddels encryptie beveiligd.  
Wie zelf een account heeft aangemaakt en daarop ook encryptie wil inschakelen, kan 
deze link gebruiken:  https://zoom.us/account/setting. De encryptie-optie is wat verder 
onderaan te vinden.  
Wie geen account heeft aangemaakt en Zoom alleen maar gebruikt om de bijeenkomsten 
van het AG te volgen, wordt bij die bijeenkomsten door de encryptie van het AG-account 
beveiligd.  

https://blog.zoom.us/wordpress/2020/04/01/a-message-to-our-users/
https://www.runahellinga-media.com/2020/04/dit-gebeurt-er-als-je-op-cookies-klikt.html
https://www.runahellinga-media.com/2020/04/dit-gebeurt-er-als-je-op-cookies-klikt.html
https://zoom.us/account/setting


Overigens, voor wie een account heeft aangemaakt nog de volgende tip: omdat Zoom 
sterk in ontwikkeling is, is het verstandig om de app regelmatig te vernieuwen, zodat je de 
laatste versie hebt. Op de computer kan door in het startscherm van de app op je profiel te 
klikken (rechts boven, een fotootje dat je zelf hebt geüpload of anders twee letters), en dan 
in het menu dat zich ontvouwt onderaan 'check for updates' te klikken. Op je tablet of 
smartphone kun je apps updaten via de app store. 
Wie meer wil weten over veilig ‘zoomen’ kan in deze blog van Mozilla meer tips vinden. 
 
Hackers die inbreken op bijeenkomsten zijn een ander potentieel probleem. Dat kan, als 
ze de meeting ID  hebben weten te achterhalen. Om die reden zullen AG-bijeenkomsten in 
het vervolg met een password worden beveiligd. U zult daar overigens niets van merken, 
omdat Zoom dat password automatisch invult.  
De reden waarom zo’n automatisch ingevuld password toch werkt, is dat hackers zelden 
binnenkomen doordat ze een e-mail met de inloggegevens hebben weten te stelen. 
Meestal zetten ze computerkracht in. Zoom geeft iedere bijeenkomst een eigen ID-
nummer van tien cijfers. Een beetje computer genereert in een fractie van seconden een 
groot aantal van zulke tiencijferige reeksen en dan is het een kwestie van proberen of één 
daarvan toevallig past bij een meeting die ergens op de wereld gaande is. De kans dat de 
computer ook nog eens het bijbehorende password is klein.  
 
Inbreuk op de privacy was een ander punt van kritiek op Zoom. Daarbij ging het om de 
privacy van deelnemers aan een meeting en de rechten van de host, degene die de 
bijeenkomst technisch leidt, die kan volgen wat je doet en bijvoorbeeld je microfoon kan 
bedienen. Bij bedrijven kan dat zeker een probleem zijn, bijvoorbeeld als Zoom door 
thuiswerkers gebruikt wordt om overdag met elkaar in contact te blijven en de baas dan 
kan volgen of je wel aan het werk bent. De host-bevoegdheden zijn inmiddels overigens 
aangepast, maar bij AG-bijeenkomsten speelt dat probleem sowieso minder een rol. Onze 
deelnemers bezoeken een AG-online-bijeenkomst die aan het einde gewoon wordt 
afgesloten. 
 
Verder wordt de veiligheid van het gebruik van het internet en van sociale media voor een 
groot deel door jezelf bepaald. Dat geldt voor Zoom, maar net zo goed voor Whatsapp of  
Facebook en zelfs voor e-mail. 
Dus: 
– Zorg voor een goed antivirusprogramma. 
– Klik niet op links in mails, documenten of Whatsapp- of Facebookposts als u niet weet 
waar het om gaat. Als u de zaak niet vertrouwt, stuur de afzender dan liever nog even een 
mail om uitleg. En omgekeerd: als u iets aan iemand stuurt, duidelijk erbij wat u hem of 
haar stuurt, zodat die persoon weet dat het veilig is om wel op zo’n link te klikken. 
 
 

https://foundation.mozilla.org/en/blog/tips-make-your-zoom-gatherings-more-private/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=2020advocacy-en&utm_content=zoomsuggestions&utm_term=5265388

