
 

       

 

 

Bram Martin brengt boek ‘Bewust op het internet’ uit 

 

Vorige maand is het boek ‘Bewust op het internet: over de risico’s van het plaatsen van 

informatie op het internet’ verschenen. In dit boek laat Bram Martin, onze specialist op het 

gebied van Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT) de lezer 

zien welke risico’s zij lopen als zij informatie op het internet plaatsen en biedt hij hen praktische 

tips ter bescherming.  

 

Bent u bewust op het internet? 

Hoe zou u het vinden als iedereen precies weet wat u dagelijks doet en waar u op dit moment 

bent? Als iedereen weet waar u woont, waar u uw boodschappen doet en waar uw kinderen naar 

school gaan? En als deze informatie binnen enkele seconden tot minuten te vinden is?  

 

In Bewust op het internet laat screeningsspecialist Bram Martin (1991) zien welke risico`s u 

loopt als u zelf informatie op het internet plaatst. Hij legt niet alleen uit dat u gemakkelijk het 

slachtoffer kan worden van criminele, frauduleuze en terroristische praktijken, ook geeft hij u 

praktische tips om uzelf hiertegen te beschermen. Want ja: ook u kunt slachtoffer worden.  

 

De informatie die u zelf op het internet en op sociale media plaatst lijkt namelijk vaak onschuldig, 

maar kan helaas verregaande gevolgen hebben. Voor uzelf, voor uw familie en voor uw 

omgeving. Op naar een veilige samenleving op het internet!  

 

Meer informatie en bestellen? 

Het boek is onder andere als paperback en ebook te bestellen via de website van Aware Online 

(klik hier) en via Nederlandse webwinkels als Bol.com (klik hier) en Bruna (klik hier). Voor meer 

informatie kunt u terecht op www.aware-online.com. 

 

 

 

 

Forensic Investigations 

De topspecialisten van IRS hebben al 

meer dan 25 jaar ervaring met het 

doen van onafhankelijk onderzoek op 

het gebied van fraude en integriteit. 

IRS biedt een totaalpakket van 

‘forensic services’ die alle vormen van 

onderzoek omvatten, waaronder ook 

forensisch IT-onderzoek. De integrale 

IRS-aanpak legt de basis voor 

integriteit, vertrouwen, continuïteit en 

veiligheid. Proportionaliteit en 

subsidiariteit zijn bij deze aanpak 

leidende principes. 

 

IR}S Forensic Investigations & Integrity Services B.V.    www.irsnl.com 

Forensic IT Investigations 

De omvang en complexiteit van 

digitale informatie neemt sterk toe en 

daarmee ook de behoefte aan meer 

expertise. Met hun ruime en unieke 

ervaring op het gebied van 

forensische IT kunnen de specialisten 

van IRS u bijstaan bij problemen op 

alle vlakken van hun vakgebied. Daar 

waar men in traditionele onderzoeken 

tekortschiet, is IRS in staat het 

verwijderde weer zichtbaar te maken, 

veilig te stellen, te doorzoeken en te 

analyseren.  

 

Integrity Risk Management 

De omvang en complexiteit van 

digitale informatie neemt sterk toe en 

daarmee ook de behoefte aan meer 

expertise. Met hun ruime en unieke 

ervaring op het gebied van 

forensische IT kunnen de specialisten 

van IRS u bijstaan bij problemen op 

alle vlakken van hun vakgebied. Daar 

waar men in traditionele onderzoeken 

tekortschiet, is IRS in staat het 

verwijderde weer zichtbaar te maken, 

veilig te stellen, te doorzoeken en te 

analyseren.  

 

https://www.aware-online.com/product/boek-bewust-op-het-internet/?v=796834e7a283
https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/bewust%2Bop%2Bhet%2Binternet/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html
https://www.bruna.nl/boeken/bewust-op-het-internet-9789082644500
http://www.aware-online.com/

