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Cybercriminaliteit in 2019



Iedereen kan hacker worden

Ransomware toolkit: $ 200 - 300

Toegang tot 1.000 besmette systemen: $ 25 - 50

21.000 gemelde datalekken in 2018

15.000 privacy klachten bij AP in eerste 6 maanden 2019 (+ 59%)

Eigen medewerkers veroorzaken de meeste incidenten

> 70% van alle incidenten ontstaat door onjuist handelen van eigen medewerkers

Wereldwijde schade door cybercriminaliteit

> 5 biljoen dollar ($ 5.000.000.000.000)

Cybercriminaliteit in 2019

We verbinden steeds meer apparaten met het internet (IoT)

Thermostaten / camera’s / tv’s / computers / verlichting / speelgoed

- Gemiddeld 7 apparaten per persoon 



Impact en gevolgen van een incident

Financiële schade

€ 10.000 – 1.000.000
Maximaal € 20 miljoen /

4% van omzet wereldwijd € 5.000 – 50.000

Vervangen apparatuur Boetes Onderhoud & herstel Improductiviteit

€ 264 per medewerker per dag

Impact van ransomware op klein bedrijf

25 Medewerkers     - €  6.600,-
Impact van ransomware Enterprise organisaties

1000 Medewerkers     - €  264.000,-

Impact van ransomware op Groot-bedrijf

500 Medewerkers     - €  132.000,-
Impact van ransomware op MKB-bedrijf

150 Medewerkers     - €  39.600,-



Gevolgen cybercriminaliteit

Reputatieschade

Vertrouwen van relaties

Klantperceptie

Verkoop en omzet

Bedrijfspositie 

Negatieve beïnvloeding van:



Gevolgen cybercriminaliteit

Continuïteitschade 

Gevolgen

Verlies en/of verkoop van kroonjuwelen en andere data

Niet beschikbaar zijn van systemen (banken/helpdesk/inloggen/etc.)

Productie-onderbreking

Bereikbaarheid van personeel 

Niet halen van SLA’s



Belang van informatieveiligheid

Waar gaat informatieveiligheid over?
Het beschermen van onze kostbare gegevens, ook wel ‘kroonjuwelen’ 
genoemd.

Wat zijn onze kroonjuwelen?
Gegevens met een belangrijke waarde voor onszelf of de organisatie waar we 
werkzaam zijn. Zakelijk hebben we het doorgaans over ‘gevoelige informatie’.

Wie is verantwoordelijk?
Iedereen is verantwoordelijk voor de bescherming van onze gegevens en 
organisatie.



Een aantal voorbeelden:

Website- en bestelgegevens

Contracten

Verkoopcijfers en -statistieken

Bankgegevens en -transacties

Strategische plannen

Cliëntgegevens

Onderzoeksresultaten

De kroonjuwelen

Persoonsgegevens

Financiële gegevens

Medische gegevens

Marketingplannen

Personeelsdossiers

Intellectuele Eigendommen

Klantgegevens



Ondanks de procedures en voorlichting is er weinig gedragsverandering…

Doormiddel van training en periodieke ‘aandachtspunten’ wordt aangegeven wat wel 

en niet mag, maar de praktische vertaalslag ontbreekt.

Medewerkers delen bewust en onbewust veel gevoelige informatie…

Documenten bij printers, e-mailadressen in de CC, opgeschreven wachtwoorden, 

niet afgesloten archiefkasten, ontgrendelde werkstations, onbeveiligde servers.

We staan vaak niet stil bij hoeveel informatie er verwerkt wordt…

Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van wat gevoelige informatie is en de 

hoeveel data er binnen de eigen organisatie verwerkt wordt.

Informatiebeveiliging wordt gezien als onwerkbaar en ‘leeft’ niet…

Veel organisaties en beleidsmakers worstelen met een werkbare implementatie, 

daarnaast worden opgesteld beleid en gedragsregels onvoldoende nageleefd.

Issues op de werkvloer…



Beter beveiligen van data 
en accounts



Beter beveiligen van data en accounts

Begin met een sterk wachtwoord

‘Een wachtwoord is als een slot op de deur’

Inloggen op een account
Inloggen gaat altijd op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord.
Heeft u de juiste sleutel? Dan gaat de deur open.



Wachtwoorden

Toegangsrechten

Toegangsrechten bepalen tot welke informatie u toegang heft.

Een wachtwoord is strikt persoonlijk
Wachtwoorden hoeven in de regel nooit gedeeld te worden.

Wat gaat er in de praktijk vaak mis? 

Wachtwoorden:

X zijn te voor de hand liggend

X  worden opgeschreven of opgeslagen

X  worden herbruikt

X  zijn complex en lastig te onthouden

X worden niet aangepast

Beter beveiligen van data en accounts



Beter beveiligen van data en accounts



Schrijf geen wachtwoorden op! 
Post-it’s met grote gevolgen…

Beter beveiligen van data en accounts



Wachtwoorden

Brute Force

Meest gebruikte wachtwoorden 2018

Bron:  SplashData



Hoe worden wachtwoorden gekraakt

Malware (virussen)
Virussen die opzoek gaan naar opgeslagen documenten met wachtwoorden
Virussen die toetsaanslagen registreren.

Social Engineering

Via social engineering kan eenvoudig persoonlijke informatie ingewonnen 

worden welke vaak in wachtwoorden gebruikt worden.

Schoudersurfen

Het meekijken op het moment dat u uw wachtwoord of pincode intoetst.



Sterke wachtwoorden gebruiken

‘Een wachtwoord van meerdere woorden’

Slecht te onthouden:

R&T@D1

D8&3FS

uW6N^T!0

Y9dT$Bs

Goed te onthouden:

IkTelTot100!

Mijnmooieblauwemuts

Jantjeisnietd0m!

Heeftdewachtzinzin?

De oplossing: de wachtzin

De praktijk:

Veilige wachtzin? witbroodisnietbruin (= 19 karakters)

Voldoen aan eisen? W!tbroodisnietbru1n

Lengte beperking? W!BinB1N

Extra veilig:

- Gebruik speciale karakters

- Opzettelijke spelfouten  



Sterke wachtwoorden gebruiken

Met een password manager slaat u al uw wachtwoorden op in een ‘digitale kluis’ en u gebruikt 
één sterk hoofdwachtwoord om toegang te krijgen tot al uw andere wachtwoorden.

Wachtwoordkluizen en password managers

Voordelen:

✓ Al uw wachtwoorden centraal opgeslagen en toegankelijk met één hoofdwachtwoord.

✓ Bevatten in sommige gevallen een generator voor wachtwoorden.

✓ Kunnen gekoppeld worden aan verschillende apparaten en browsers.

Risico’s:

• Wachtwoorden in de cloud.

• Verlies van hoofdwachtwoord, verliest u alle wachtwoorden.



Sterke wachtwoorden gebruiken

Gebruik unieke wachtwoorden!

Waarom:

U heeft geen invloed op de beveiliging 
van de organisatie waar u een account heeft.

Het duurt gemiddeld 9 maanden voordat 
een lek ontdekt wordt.

Gelekte wachtwoorden worden gebruikt 
voor toekomstige aanvallen.



Sterke wachtwoorden gebruiken

Hoe kan ik mijn accounts beter beveiligen?

Gebruik waar mogelijk tweestapsverificatie (2-factor authenticatie of MFA)

Bij tweestapsverificatie combineert u iets wat u weet met iets dat u heeft. 
Bijvoorbeeld:

*********

****

Your code:

625 687

New code



Sterke wachtwoorden gebruiken

Praktische tips

✓Gebruik wachtzinnen

✓ Vervang ‘standaardwachtwoorden’

✓ Zorg dat kritieke accounts (extra) goed beveiligd zijn

✓Wees niet bang om een wachtwoord te vergeten

✓ Stel aanmelden in twee stappen in

✓ Zorg voor niet te voor de hand liggende ‘beveiligingsvragen’

✓Gebruik eventueel een passwordmanager

✓Wijzig uw wachtwoorden regelmatig



Phishing, ransomware
en e-mailfraude



Phishing

Wat is phishing?

Een aanval per e-mail waarbij mensen verleid worden om op een link te 
klikken, inloggegevens in te vullen, een besmette bijlage te openen of 
gevoelige informatie te delen. 

Maatregelen:

✓Technische beveiliging

✓Bewustwording



Phishing

Waarom is het zo belangrijk dat u weet hoe u phishing moet 
herkennen?

✓ 91% van alle hack aanvallen begint met phishing

✓ Veel mensen denken nog steeds alleen aan ‘mailtjes van de bank’

✓ Phishing is relatief eenvoudig 

✓ Phishing veroorzaakt het merendeel van alle incidenten 

✓ Techniek biedt geen garanties

✓ De impact van een incident is groot



Phishing

Mogelijke gevolgen en schade:

Identiteitsfraude, door verlies van bestanden en gegevens.

Financieel, door gestolen bankgegevens.

Financieel, door vervanging van een kapotte apparatuur.

Afpersing, zoals bij Ransomware.

Datalek.

Actief gevolgd worden.

Verlies van andere inloggegevens.



Phishing

‘Normale’ phishing of ‘generieke’ phishing

• Doelwit onbekend

• 15 - 20% van de medewerkers klikt 

• Van de klikkers vult 67% (inlog)gegevens in

Spear Phishing

• Gerichte aanval (doelwit is bekend)

• Misbruik van vertrouwde contacten of afzender

• Mail bevat specifieke, relevante informatie

• Hoge ‘succes-ratio’ (+/- 70%) 

• Vaak onderdeel van een grotere aanval

Soorten Phishing



Risico’s en voorbeelden

Voorbeeld phishing en ransomware aanval



Kansen, veiligheid en 
gedragsverandering



Benut kansen en kijk naar ‘veiligheid’ als business opportunity’s

Kijk waar databescherming en veiligheid een +factor gaan opleveren. Bepaal in welke 

mate ‘overwogen risico’s’ aansluiten op bedrijfsdoelen en toekomstige ontwikkelingen van 

uw organisatie.

Monitor en begeleid vanuit een progressieve en positieve insteek

Controleer proactief op de werkvloer of het beleid nageleefd wordt, kijk ook waar de ‘gaten’ 

ontstaan. Evalueer of het human failure of failure by design is.

Zorg voor een doordachte en doorlopende aanpak

Veiligheid en databescherming zijn een continu proces. Kijk vooruit, anticipeer, participeer, 

activeer, budgeteer, implementeer, evalueer, reageer.

Zorg voor een ‘security taskforce’ en betrek enthousiastelingen 

Stel een team samen dat actief toezicht houdt vanuit een coördinerende en uitvoerende 

rol. Benut de capaciteiten van medewerkers die ‘voorop lopen’.

Zorg voor bewustwording en draagkracht in de top van de organisatie

Zij hebben een verantwoordelijkheid, voorbeeldfunctie, groot belang in de organisatie 

en zijn zelf vaak ook direct of indirect doelwit. 

Kansen, veiligheid en gedragsverandering



Verdere vragen, of nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten!     ACA IT-Solutions | www.aca-it.nl | 040 – 88 00 100 

Wilt u meer leren over hoe u effectief veiliger kunt werken?

Security Awareness Training 

21 november a.s.
14:00 – 17:00 uur in Eindhoven

Wachtwoorden | Internet en URL’s | Phishing | IoT & Cloud | 

Werkplek & werkstation | Veilig mobiel & onderweg | Social Engineering

Aanmelden: mkbgroeit.nl/agenda



Verdere vragen, of nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten!     ACA IT-Solutions | www.aca-it.nl | 040 – 88 00 100 

Bedankt voor uw aandacht.
Vragen?

Meer informatie: 
aca-it.nl/aware

Direct contact:

David Ruijs   – d.ruijs@aca-it.nl
– 06 - 5317 4464



Bekijk onze activiteiten

op de MKB Agenda



Blijf nog even

en stel je voor 


