Testimonials
Open Source Intelligence (OSINT) / Internet Rechercheren
8 september 2020, overheid.
“Eye-opener: Veel meer manieren om te zoeken dan dat je weet & hoe vindbaar je eigenlijk bent als
persoon”.
“Leerzaam, interessant, eyeopener, vernieuwend, actueel”.
“Eye-opener: Alle tools die we direct konden proberen en gebruiken. Zoveel meer dan ik had
gedacht”.
“Eye-opener: Hoeveel er te vinden is in open bronnen”.
“Goede uitgebreide uitleg, veel aanbod aan tools.”
“Praktisch om verschillende websites te ontvangen, zoals namecheck bijv.”.
“Eye-opener: Verschillende manieren van zoeken buiten Google”.
“Veel geleerd in korte tijd!”
“Interessante en zinvolle cursus voor de praktijk”.
“Eye-opener: De hoeveelheid beschikbare tools voor het zoeken in openbare bronnen”.

12 maart 2020, overheid.
“Eye-opener: De “besmetting” van thuis en zakelijke accounts onderling”.
“Eye-opener: Je kan heel veel opzoeken op internet”.
“Eye-opener: De diverse zoekmogelijkheden”.
“Eye-opener: Hoeveel er online te vinden is in openbare bronnen”.

11 februari 2020, overheid.
“Eye-opener: Wat er allemaal op internet over je gevonden kan worden”.
“Veel handvaten gekregen om te zoeken. Niet alleen via google, maar heel veel zoekmachines etc.
Ook manier van zoeken is heel bepalend, echt een eye-opener.”
“Erg leuk, leerzaam”.
“Eye-opener: Google afbeelding zoeken”.
“Eye-opener: Hoeveel er online te vinden is in openbare bronnen”.

4 december 2019, particulier onderzoeksbureau.
“Eye-opener: Wat voor effect/gevolgen je gedrag/gebruik van internet/social media kan hebben”.
“Zeer interessant, te korte tijd. Had graag meer gehoord...”
“Eye-opener: Dat alles wat je doet op internet door vele bedrijven wordt gevolgd”.
“Informatief, vernieuwend”.
“Het was een leerzame cursus. Interessant naar alle mogelijkheden via digitale opsporing. De theorie
in combinatie met praktijk (zelf dingen uitvoeren).”
“Eye-opener: Google operators om betere zoekresultaten te behalen/ Dark Web”.

17 oktober 2019, overheid.
“Eye-opener: Wat er te vinden is op internet”.
“Interactief, goed te volgen.”
“Interessante, vlotte cursus met tal van tips.”
“Eye-opener: Hoeveel er achterblijft op internet”.
“Leuke en interessante cursus”.

2 april 2019, accountantskantoor.
“Eye-opener: Er is veel meer mogelijk met zoeken op internet. Ik ben relatief onervaren in mogelijke
zoekopdrachten”.
“Prima cursus, helemaal duidelijk.”
“Goede cursus, praktisch, geeft veel inzicht”
“Eye-opener: Er staat veel meer info online dan ik dacht. Onbelangrijke dingen kunnen heel belangrijk
zijn (Facebook-reactie)”.
“Goede training, diverse nuttige tips voor de praktijk”.

25 maart 2019, gemeente.
“Zeer waardevol. Veel informatie waar we zeker mee geholpen zijn.”
“Nuttig, praktisch, meteen inzetbaar in praktijk.”
“Eye-opener: Het combineren van bronnen.”

22 maart 2019, verzekeraar.
“Cursus perfect in het verlengde van de huidige beroepsfunctie”
“Zeer goede uitleg. Perfect gegeven, aangepast aan de vraagstgelling”
“Dagelijks bruikbaar voor privé-recherche”
“Eye-opener: Verschillende zoektechnieken.”

