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“Over vijf jaar heeft 50% van onze         
criminaliteit te maken met 
computers.

Het binnendringen van computers zou wel eens 
het fietsendiefstal van de toekomst kunnen worden.“

Procureur-generaal Gerrit van der Burg 
van het openbaar ministerie
NOS/nieuwsuur, 15 juni 2016



Executive summary
1. Expected cyber risk for Dutch 

SMEs totals roughly €1 billion and 
for larger organizations is 

estimated around €9 billion. 

2. SMEs are largely failing to 
adequately protect themselves 
against cyber risks, in part 
because costs are too high. 

3. Through their supply chains, 
larger organizations are 
inadvertedly exposed to third 
party risk from SMEs. 



Digitale beveiliging versus fysieke beveiliging

Fysiek / ‘traditioneel’ Digitaal / Cyber

- Sloten
- Deuren en ramen dicht
- Camera’s
- Alarm installaties
- Kluizen
- Brand installaties
Etc.

- Digitale beveiligingsmiddelen (o.a. firewall)
- Monitoring, controles en alarmering
- Wachtwoorden
- Encryptie van gevoelige gegevens
- Online bankieren met tokens
- Antivirus
Etc.

Aantal potentiële inbrekers: beperkt Aantal potentiële inbrekers: onbeperkt

Zichtbaar Onzichtbaar

Grijpbaar Ongrijpbaar

Inbreker/overvaller gaat over het algemeen snel te werk Cybercrimineel heeft alle tijd



Mensen
• Training en bewustzijn

• Oplettendheid telefoontjes en e-mails
• Klik niet zomaar overal op
• Installeer niet zomaar van alles op je 

systemen
• Laat niet zomaar overal je gegevens achter
• Gebruik van openbare WiFi
• Gebruik van wachtwoorden



Wachtwoorden



Techniek
• Basis maatregelen

• Firewall
• Antivirus
• Patches en updates
• Logging

• Scheiding in rechten op computers 
(admin/gebruiker)

• Controle en alarmerings mechanismen
• Segmentering
• Versleuteling van data
• Backup en restore



Processen/beleid/procedures
• Bepaal eerst wat de ‘kroonjuwelen’ zijn
• Beleid/procedures:

• Accounts en wachtwoorden
• Werken met WiFi
• USB sticks
• Wachtwoorden nieuwe systemen
• Thuiswerken
• Cloud
• BYOD

• In dienst – functiewijziging - uit dienst
• Zorg voor een plan voor het geval dat het mis 

gaat
• Documentatie
• Contracten met leveranciers



Verwachting = Levering?



GDPR/AVG

Doel: betere bescherming persoonsgegevens en controle geven

1. ‘passende beveiligingsmaatregelen’ nemen om 

persoonsgegevens te beschermen

2. Informeer betrokken partijen in geval van een datalek

3. Boetes betalen (oplopend tot 4% van de omzet of 20M€) 

wanneer persoonsgegevens gelekt zijn



Er ligt ook een enorme kans!



Conclusie:

- Blijf internet vooral gebruiken, maar blijf uit de sleepnetten!!

- Zorg er voor dat u juist actief aan de slag gaat en security als 

commerciële kans gaat zien

- Zorg dat u nadenkt bij elke (digitale) stap

- Train uw medewerkers

- Blijf aandacht geven

- Zorg dat áls u slachtoffer wordt, u geen

‘Pietje paniek’ bent…



Slachtoffer geworden?

- Sluit uw omgeving af van internet. Zet geen apparaten uit!

- Bel uw IT’er en spreek door wat er moet gebeuren (impact 
analyse)

- Persoonsgegevens gelekt -> meldplicht datalekken
- Verhelpen / wegwerken probleem
- Informeer. Wees open en eerlijk!
- Melden bij politie
- Trek lering uit het voorval!!!



Controleer website en netwerk

Ga naar https://threadstone.cyberstatus.nl en meld aan!

https://threadstone.cyberstatus.nl/


Ontvang kosteloos uw score



Koop rapportage(s)



Zorg voor periodiek inzicht!

• Periodieke ‘hacktest’
– Scans op kwetsbaarheden op websites en bedrijfsnetwerken

• Periodieke awareness test
– Phishing campagnes naar medewerkers

• Inzicht hoe GDPR compliant te worden
– assessment op GDPR compliancy

• Inzicht in volwassenheidsniveau van security
– Organisatiebrede security assessment

• Consultancy
– Consultancy diensten door ervaren, Ethisch hackers
– Penetratietesten, WiFi scans etc.

• Alles geautomatiseerd
• Volledig vanuit de Cloud


