


Wat de #hack moet ik er mee?!



• Cybersecurity is heel actueel, elke dag wel in het nieuws

• Hackers zijn mensen/ organisaties die zichzelf toegang verschaffen in 

computers of netwerken door beveiligingsmaatregelen te omzeilen 

(criminelen, kwajongens, maar ook medewerkers)

• Er zijn (ruim) meer dan 50 biljoen apparaten permanent verbonden met 

het internet, kortom volop kansen voor de hacker

• Hacken om: geld (meest voorkomend), informatie (identiteitsfraude) of om 

verstoring te veroorzaken (lezen we vaak op nu.nl)



• Data is van waarde (darkweb)

• Hacken hoeft niet technisch te zijn (social enginering = telefoonfraude, 

CEO fraude, afkijken)

• Virussen, phishingmails en ransomware zijn veelvoorkomende vormen, 

vaak met als doel om geld afhandig te maken

• DDOS en komt vaak voor om verstoring te veroorzaken



• Jawel, 25% van MKB Nederland slachtoffer (2019)

• Criminelen mikken op de massa, daar ben je onderdeel van

• Je data is geld waard (darkweb)

• Drie soorten aanvallen: gericht (kleine kans), geavanceerd (weinig tegen 

te doen) of eenvoudig (massa, wel iets tegen te doen)

• Vergelijk de ICT met een huis



• Bewustwording (gezonde argwaan, budget, train)

• Herken phishing mail (controleer de link, gaat het mis? Meld het!)

• Zorg voor inzicht (in- en uitdiensttredingsprotocol, waar staat de data)

• Beveilig je IT als een ui (meerdere lagen), niet als een ei (één laag)

• Wachtwoordbeleid (voor elk account een apart wachtwoord, 

passwordmanager?!)

• Check haveibeenpwned.com

• Zorg dat de techniek up-to-date is



• Beveiliging bestaat uit drie pijlers: gedrag, beleid en techniek

• Plan minstens 1x per jaar een workshop/ phishingsimulatie/ security quiz

• Zorg voor inzicht (in- en uitdiensttredingsprotocol, personeelswijzer)

• Zorg voor een goed wachtwoordbeleid

• Zorg dat al (!) je software altijd up-to-date is

• Maak geen gebruik van onbeveiligde WiFi punten

• Gebruik tweeweg authenticatie (MFA), liever geen SMS

• Test met regelmaat je back-ups (noodscenario simuleren)



• veiliginternetten.nl

• digiweerbaar.nl

• hackhelpdesk.nl

• cybercrimeinfo.nl



linkedin.com/company/heiper-it

heiper.nl (YouTube)


