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Wijzig uw wachtwoord: do it yourself!

Je zult het maar hebben: je wilt een nieuw systeem voor 

het beheer van de wachtwoorden van de ICT-gebruikers 

van je organisatie in gebruik nemen. Het is veiliger, het 

wijzigen van het wachtwoord gaat gemakkelijker en 

technisch (‘onder de motorkap’) biedt het ook veel meer 

voordelen. Nu moet je alleen nog zorgen dat de wacht-

woorden van 60.000 accounts worden gewijzigd zodat ze 

geschikt zijn voor het nieuwe systeem. 

Tegenwoordig is het bij de RUG steeds meer gebruike-

lijk dat medewerkers en studenten via een mail over dit 

soort zaken worden geïnformeerd. Het is veel minder ar-

beidsintensief dan het versturen van een brief (printen, 

couverteren, verzenden), veel goedkoper en milieuvrien-

delijker niet te vergeten (zullen we het groene communi-

catie noemen?). 

Helaas hebben we in dit geval last van malafide concur-

rentie: soortgelijke mails die op het internet circuleren 

met als doel het verkrijgen van accountgegevens om er 

minder fraaie dingen mee te doen. En we waarschuwen 

ook regelmatig voor deze phishing mails: nooit je ac-

countgegevens zomaar doorgeven via mail! Hoe nu de 

ontvanger van je eigen mail over het wijzigen van het 

wachtwoord te overtuigen dat het geen phishing mail is? 

Een uitdaging, zullen we maar zeggen. 

Een mail die binnen de RUG over dit onderwerp is ver-

stuurd naar alle studenten en medewerkers, heeft dan 

ook de nodige reacties opgeleverd. Ook wel weer mooi 

om te zien dat men alert is op phishing mails. 

Maar deze was dus wel echt. De RUG zal u nooit telefo-

nisch of via e-mail vragen om uw wachtwoordgegevens. 

U wordt verwezen naar een internetpagina waar u zelf 

de gegevens kunt invoeren. Dat doen phishing mails 

soms ook wel, maar u kunt de echtheid van de RUG-pa-

gina zelf checken aan de hand van het slotje in de adres-

balk en het adres https://diy.rug.nl. Het is geen nepper! 

Het is natuurlijk goed om te blijven opletten, maar deze 

keer is de mail echt van het CIT en is het echt nodig om 

uw wachtwoord te veranderen. Echt waar!

Kristien Piersma
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