PLAN IN 3 STAPPEN JE
#DIGITALENALATENSCHAP
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CHECKLIST
#DIGITALFUNERALPROFESSIONALS

Hoe begin je?
We hebben allemaal al een indrukwekkende digitale
persoonlĳkheid opgebouwd. Ongeacht je leeftĳd, iedere
levensfase kent belangrĳke specifieke redenen om je
digitale leven op orde te krĳgen. Als jĳ er op een dag niet
meer bent, wat gebeurt er dan met je webwinkel, bitcoins
of gaming consoles? Wat wil je dat mensen kunnen zien
wanneer ze jou op een dag Googelen? Wat mag er met je
profiel hier op LinkedIn gebeuren, of met je Facebook
pagina en je Instagram account? Blĳven alleen je
profielfoto en omslag nog zichtbaar, of ook alle berichten
om zo je digitale persoonlĳkheid te vereeuwigen? Hoe wil
je een afscheidsboodschap delen met vrienden, collega's
en online contacten of hen (laten) informeren over je
overlĳden? Hoe zit het verder met je betaalde online
accounts en de financiële tegoeden op bĳvoorbeeld
klantenkaarten?
Het is heel gemakkelĳk om te
zeggen “Boeien, dan ben ik er
allang niet meer!” Maar de
mensen die om je geven krĳgen al
genoeg te stellen met hun
verdriet, zonder alle ongemak van
je digitale uitvaart.
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Wĳ helpen je
Kĳk uit met tips via publieke fora, trendwatchers of
aanbieders die zelf geen aansprakelĳkheid voor hun
adviezen en dienstverlening nemen. Ook al is de
wetgeving op dit gebied nog volop in ontwikkeling,
meerdere partĳen zĳn ook zónder juridische
bescherming van consumenten actief op het gebied van
betaalde opzegdiensten, social media testamenten en het
kraken van hardware van overleden personen. Er zĳn
meerdere informatiebronnen over de digitale
nalatenschap, maar weinigen bieden een klachten- en
garantiebeleid waar je zowel bĳ leven als na overlĳden
kunt rekenen op de hoogste mate van kwaliteit & privacy.
Er zĳn in ieder geval de drie stappen die je nu al kunt
ondernemen voor het zelf tĳdig plannen en veiligstellen
van jouw digitale nalatenschap. Klaar om te plannen?
Stel je de opluchting van je
lievelingsmensen eens voor op het
moment dat jouw wensen voor je
digitale
nalatenschap
tĳdig
geregeld blĳken… het mooiste is
dat je veel keuzes nú al zelf kunt
vastleggen.
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A Inventariseer je accounts
Door het in kaart brengen van je eigen online leven krĳg je
grip op je digitale kostbaarheden. Gebruik (als je dit nog niet
hebt gedaan) een wachtwoordmanager zoals bĳvoorbeeld
LastPass om deze eerste stap te vereenvoudigen. Een van de
voordelen van een wachtwoord manager is, dat je gaandeweg al
deze informatie actueel houdt naarmate je accounts toevoegt,
verwĳdert en/of wĳzigt.
Als je liever (nog) geen wachtwoord manager gebruikt, maak
dan een overzicht aan in bĳvoorbeeld een tabel die je zelf kunt
bĳwerken met inloggegevens voor:

1

Apple ID en overige cloud accounts

2

Email accounts

3

Social media accounts

4

Shopping accounts
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Alle andere betaalde accounts die je online
aangemaakt hebt. Vooral als je ergens nog
(digitale) tegoeden hebt staan kan dit voor
nabestaanden waardevol zĳn.
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B Gebruik bestaande tools
Vervolgens maak je gebruik van alle* online management tools
die momenteel al beschikbaar zĳn voor de meest populaire
online accounts.
*Achteraan deze checklist vind je alle recente en relevante links.
Voor het gemak hebben we hier drie van de meest gebruikte
tools op een rĳtje gezet, waarmee je direct een aantal
beslissingen kunt afvinken om grip te krĳgen op je digitale
nalatenschap:

1

Vul de Google Inactiviteitsmanager in. Hiermee regel
je twee dingen tĳdig: Geef iemand anders toegang tot
je Gmail account nadat je langere tĳd niet ingelogd
blĳkt. Of vul de optie in om automatisch je account(s)
te laten verwĳderen.

2

Machtig met de Facebook Herdenkingsstatus iemand
om jouw In Memoriam account te beheren. Diegene
zal ook een afscheidsboodschap namens jou plaatsen.
Of informatie over je uitvaart delen.

3

Gebruik de Noodcontact functionaliteit van je
wachtwoord manager. Hiermee geef je later iemand
toegang tot de geselecteerde wachtwoorden in je kluis.
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C Wĳs je vertrouwenspersoon aan
Verzeker jezelf er tot slot van dat je nabestaanden later exact
weten wat je wel en wat je vooral níet wilt delen. Zo voorkom je
dat je tot de vele mensen behoort die niet tĳdig nadenken over
het eigen laatste afscheid. En je doet familie, vrienden en
overige lievelingspersonen een groot plezier door het nemen
van online keuzes die grote gevolgen kunnen hebben: denk aan
wat er moet gebeuren met de website(s), klantgegevens en blog
of vlog die je beheert? Of de crypto tegoeden die anders niet
naar de juiste nabestaande overgeheveld kunnen worden?
Ons Team helpt je hierbĳ met een consult van een uur, waarna
je een gelegaliseerde wilsbeschikking kunt delen met je
vertrouwensperso(o)n(en).
De Helpdesk is intussen 24/7 bereikbaar voor je vragen via
020 303 72 80 of mail ons naar helpdesk@artofgoodbye.com

1

Maak een persoonlĳke afspraak bĳ ons op de Helpdesk
in Amsterdam of boek een online consult voor je
Digital Life Planning.
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Binnen twee werkdagen na jouw consult ontvang je de
digitale wilsbeschikking met al je wensen, inclusief
een gebruiksaanwĳzing om deze te legaliseren.
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LINKS
Wachtwoordenmanagers volgens Consumentenbond
Digital Funeral Professionals Helpdesk
Google Inactiviteitsvoorkeuren
Microsoft account na mĳn dood
Facebook Herdenkingsstatus
Instagram Herdenkingsstatus of opzegverzoek
Twitter na overlĳden
LinkedIn na overlĳden
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Colofon
Docent Digitale Uitvaart Andja Bratić
Helpdesk Fati Mowahhed

Digital Agency Lemon Ginger

HOTLINE
+31 (0)20 303 72 80
helpdesk@artofgoodbye.com
Contactweg 48
1014 AN AMSTERDAM The Netherlands

PARTNERSHIPS
partner@digitalfuneralprofessionals.com
Outside The Netherlands: +31 (0)681 43 62 12

Deze checklist is een uitgave van
Art of Goodbye B.V.
artofgoodbye.com/digital
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@digitalfuneralprofessionals

@artofgoodbye

