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Virtual Private Networks (VPN)
Overzicht

Het kan zijn dat je openbare Wi-Fi nodig hebt voor internettoegang wanneer je niet thuis bent, zoals wanneer je in een restaurant
of café bent of onderweg; in een hotel of op een luchthaven. Maar hoe veilig zijn deze openbare netwerken en wie kijkt of
registreert wat jij online doet? Misschien vertrouw je zelfs je ISP (Internet Service Provider) thuis niet eens en wil je er zeker van
zijn dat ze niet kunnen controleren wat je online doet. Bescherm jouw onlineactiviteiten en privacy met een VPN (Virtual Private
Network). Een VPN is een technologie die een privé, versleutelde tunnel voor onlineactiviteiten creëert, waardoor het voor
iedereen veel moeilijker is om te kijken of te controleren wat je online doet. Bovendien helpt een VPN je locatie te verbergen,
waardoor het voor websites die je bezoekt veel moeilijker wordt om te bepalen waar je je bevindt.

Hoe werkt het?

Een VPN werkt door het creëren van een eigen, versleutelde tunnel naar een VPN-provider die je selecteert. Al jouw
onlineactiviteiten gaan door deze tunnel en verlaten dan het netwerk van je VPN-provider naar de beoogde bestemming. Als
je bijvoorbeeld gevestigd bent in Tampa, Florida en je maakt verbinding met een VPN-server in München, Duitsland, dan zal
elke website waarmee je verbinding maakt denken dat je verbinding maakt vanuit München, Duitsland. Een VPN is eenvoudig
te gebruiken. De eerste stap is het vinden van een VPN-provider die je vertrouwt en vervolgens het creëren van een account
(dit vereist meestal de aankoop van hun dienst). Zodra je een account hebt, download, installeer en configureer je hun VPNsoftware. Eenmaal geïnstalleerd en geconfigureerd, maak je verbinding met het internet zoals je altijd doet. De VPN-software
maakt stilzwijgend jouw versleutelde tunnel en begint je privacy te beschermen zonder dat je je dit realiseert.

Een VPN Provider selecteren

Jouw onlineactiviteiten zijn slechts zo veilig en privé als die van je VPN-provider. Zorg ervoor dat je er een kiest die je kunt
vertrouwen. Hier zijn belangrijke aandachtspunten bij het selecteren van een VPN-dienstverlener.
Logging: Zoek een dienst die geen logboeken bijhoudt en zich richt op privacy. Als jouw VPN-dienstverlener

geen logs verzamelt, is het veel moeilijker voor iedereen om terug te gaan en te zien wat je online hebt gedaan.
Waar is het bedrijf gevestigd: Verschillende VPN-aanbieders zijn gevestigd in verschillende landen. Zorg ervoor
dat je een VPN-provider selecteert die is gevestigd in een land dat sterke privacy wetten heeft. VPN-aanbieders
die gevestigd zijn in landen die zeer weinig of zwakke privacywetten hebben, kunnen worden gedwongen om
informatie die ze over jou verzamelen af te staan.
www.sans.org/security-awareness

Servers: Zoek naar een VPN-dienst met servers die zich in de landen of steden bevinden die je nodig hebt.

Sommige VPN-aanbieders hebben duizenden servers en locaties over de hele wereld. Heb je de behoefte om je
verbindingen te laten verschijnen alsof ze uit een specifiek land komen, kan je VPN-provider deze dan leveren?
Compatibiliteit: Zoek naar diensten die werken op verschillende computers en mobiele apparaten. Je kunt
bijvoorbeeld een Windows-laptop, een tablet en een iPhone gebruiken; dan wil je een VPN-dienst die op al deze
apparaten werkt.
Vermijd gratis: Wees zeer voorzichtig met “gratis” VPN-diensten, wat is hun verdienmodel? Gratis diensten
kunnen jouw informatie verzamelen en verkopen.

Een VPN is een fantastische manier om te helpen bij het beschermen van jouw online privacy. Een VPN doet echter niets om
je computer, apparaten of je online accounts te beveiligen. Dus zelfs als je een VPN gebruikt, zorg er dan voor dat je altijd
de basis veiligheidsstappen volgt, om er zeker van te zijn dat je apparaten zijn bijgewerkt, gebruik een screenlock en gebruik
altijd sterke, unieke wachtwoorden voor al je accounts.

Over Cegeka Groep

Cegeka is een onafhankelijke ICT–dienstverlener die klanten in heel Europa helpt met hun digitale transformatie, agile
ontwikkeling, trusted cloudoplossingen en 24/7 managed services. Cegeka heeft vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Cegeka heeft meer dan 4.200 medewerkers.
In 2018 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 512 miljoen euro. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.
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