Cybersecurity:
hoe goed is jouw
bedrijf beschermd?
Inzicht is de sleutel tot de oplossing
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Voorwoord

Het gebruik van ICT en internet groeit al jaren explosief.
Ruim 61% van de werknemers in Nederland gebruikt
internet tijdens hun werkzaamheden. Door de groeiende
afhankelijkheid van digitale systemen en netwerken
ontstaan er nieuwe bedrijfsrisico’s voor ondernemers.
Digitale veiligheid is een ondergeschoven kindje
Sommige ondernemers weten niet waar te beginnen met
cybersecurity en schuiven het daarom op de lange baan.
Anderen denken dat het voor hun bedrijf zo’n vaart niet
zal lopen, dat ze geen interessant doelwit zijn. Maar ze
vergeten daarbij dat een virus niet per se een persoonlijke
aanval is, criminelen schieten met hagel om zoveel mogelijk
te raken. Cyberproblemen worden bovendien niet alleen
door cybercrime veroorzaakt, ook door menselijke fouten,
technisch falen en calamiteiten. Kortom, in deze tijd kun je als
ondernemer niet meer om digitale veiligheid heen.
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Vergroot je kennis
Definitie cybersecurity:
met dit e-book
In dit e-book bedoelen
Om je te helpen je kennis
we met cybersecurity
over cybersecurity te
of digitale veiligheid het
vergroten, bieden we je
beveiligen tegen gevaar of
dit e-book aan. Hierin
schade door verstoring,
lees je over de meest
uitval of misbruik van ICT.
voorkomende vormen
van cybercrime, krijg je
praktische adviezen en
handige tips om de basis
van je beveiliging op orde te brengen.
Meer inzicht helpt ondernemers om risico’s aan te pakken
Wij zijn ervan overtuigd: om cybersecurity kun je in deze tijd
niet meer heen als ondernemer. Daarom pakken wij graag
samen met jou je risico’s aan. Maar alleen als je wéét welke
risico’s jouw bedrijf loopt, kun je maatregelen treffen om ze te
voorkomen of te beperken.

Voorwoord

We hopen dat dit e-book jouw inzicht in cybersecurity
vergroot. Wil je alvast een snelle inschatting van hoe jouw
bedrijf ervoor staat? Met de Cyberscan heb je in 1 minuut
al inzicht in de cyberrisico’s van jouw bedrijf.
Wij wensen je veel leerzaam leesplezier!
Sjak van Nieuwkuijk,
namens de Interpolis Preventiedesk
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Verhalen uit de praktijk

Op dit moment heeft maar liefst 50% van de bedrijven
met meer dan 10 medewerkers te maken met cyberincidenten. Omdat niemand echt te koop loopt met de
cijfers, is de exacte schade moeilijk te bepalen.
Omzetverlies is de grootste schadepost. Veel bedrijven
komen stil te liggen als hun informatiesysteem niet
beschikbaar is. Het meest onderschatte risico van
cybercrime is de indirecte schade, zoals de tijd die het je
kost om het lek te dichten en de schade te herstellen. En
vergeet de reputatieschade niet. Die is vaak onherstelbaar
en heeft een enorme impact op de bedrijfscontinuïteit. Ook
kun je strategische schade oplopen als belangrijke informatie
bij de concurrent belandt. Als blijkt dat je persoonsgegevens
van derden niet goed hebt beschermd, hangt je bovendien
een schadeclaim en boeten boven het hoofd. De volgende
ondernemers weten hier helaas alles van …
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Intellectueel eigendom en andere ‘bedrijfsgeheimen’
Cybercriminelen zijn niet alleen uit op geld, maar steeds
vaker ook op persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie
zoals intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen. Bijna alle
bedrijven hebben hun kennis tegenwoordig opgeslagen op
een harde schijf of in een cloud. Dat dat niet altijd even veilig
is, weet een Nederlands bedrijf dat hijskranen ontwikkelt
inmiddels als geen ander! Jarenlang werkten ze gedreven
aan het ontwerp van een nieuw type hijskraan. Eindelijk
waren ze klaar en presenteerden ze vol trots hun nieuwe
uitvinding op een beurs in Duitsland. 50 meter verderop blijkt
een Aziatisch bedrijf met exact dezelfde uitvoering te staan.
Tijdens het R&D-traject is meegekeken en alle informatie is
digitaal gestolen. En tot overmaat van ramp kan de kraan
door het Aziatische bedrijf ook nog eens tegen lagere kosten
gebouwd worden. Dit alles leidde tot slepende rechtszaken,
een grote financiële kostenpost en een groot verlies aan
omzetpotentieel.

1 Verhalen uit de praktijk

Gijzeling van bedrijfssystemen
Een van de medewerkers van een postorderbedrijf klikte
op een link in een e-mail, vervolgens blokkeerde het hele
bedrijfssysteem. De directie kreeg het verzoek om een
bedrag over te boeken om zo de blokkade ongedaan te
maken. Daar gingen ze niet op in, want ze realiseerden
zich wel dat dan het hek van de dam was. Ze schakelden
een expert in, die hen hielp om de malware te verwijderen.
Omdat ze trouw een dagelijkse back-up maakten op
een extern medium, konden ze alle bestanden en data
terugvinden. Een geluk bij een ongeluk! In
het volgende hoofdstuk leggen we het begrip
TIP
‘ransomware’ verder uit en geven we je tips
Een firewall houdt de
om te voorkomen dat jouw bedrijf hiervan
meeste aanvallen van hackers,
slachtoffer wordt.
computervirussen, spyware en
ransomware buiten. Stel firewalls
daarom goed in!
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Wat is ransomware?

Ransomware is malware die je computer en mobiele
apparaten vergrendelt of je digitale bestanden versleutelt.
Je krijgt pas weer toegang tot je data als je losgeld
(ransom) betaalt.
Hoe komt ransomware op mijn computer?
De meeste ransomware verspreidt zich als een virus, besmet
je computer en maakt bestanden onleesbaar. In ruil voor
losgeld belooft de cybercrimineel je weer toegang tot je data.
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Hoe kan ik mijn risico’s op ransomware beperken?
Je kunt dit niet helemaal voorkomen, maar met de
volgende tips beperk je wel je risico’s:
TIPS
• M
 aak duidelijke werkprocessen
Leg je medewerkers uit wat ransomware is en wat
de risico’s zijn. Maak duidelijke afspraken: niet klikken
op links in onbetrouwbare e-mails.
• Installeer anti-virussoftware en een firewall
Samen vormen zij de basis van je beveiliging.
• Houd je software altijd up-to-date (patchen)
• Voorkom verspreiding van de infectie
Verbreek onmiddellijk de verbinding met het internet
of het netwerk als je een onbetrouwbaar proces ziet op
je computer.
• Maak dagelijks een back-up
Het liefst in een clouddienst én op een fysiek extern
medium. Koppel deze verwisselbare schijf of usb-stick
altijd los van de computer na de back-up, om besmetting
te voorkomen.

2 Wat is ransomware

Wat als ik getroffen word door ransomware?
Losgeld betalen geeft je geen enkele garantie dat je je
bestanden daadwerkelijk terugkrijgt van de cybercriminelen.
De beste oplossing is om de malware te laten verwijderen en
de back-up van je data terug te plaatsen. Dit laatste werkt
alleen als je het externe opslagmedium na de back-up hebt
losgekoppeld van je netwerk. Anders is de back-up ook besmet.
Hoe kan ik ransomware verwijderen?
De website nomoreransom.org biedt hulp om de ransomware
van je computer of mobiele apparaten te verwijderen.

NOOIT DOEN:
LOSGELD BETALEN
Betalen aan de cybercriminelen geeft je geen
enkele garantie dat bestanden of de toegang
tot je computers worden hersteld. Het maakt
vaak alleen de kwetsbaarheid van je bedrijf
groter: men weet dat je bereid bent om losgeld
te betalen en dat maakt je een interessant
slachtoffer, ook in de toekomst.

DOEN:
DE POLITIE WAARSCHUWEN
Doe aangifte van cybercriminaliteit, dat
kan bij ieder politiebureau in Nederland.
Je kunt ook anoniem melding doen.
Dit kan via Meld Misdaad Anoniem:
0800 7000 of op meldmisdaadanoniem.nl.
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CEO-fraude

Cybercriminelen bedenken steeds slinksere manieren
om aan je geld te komen. Bij CEO-fraude ontvangt een
medewerker van de financiële administratie een e-mail
van iemand van de directie.
Deze vraagt hem dringend en in vertrouwen een forse
overboeking te doen. Vaak naar een buitenlandse rekening.
Je medewerker kent de directeur niet goed genoeg om
kritische vragen te (durven) stellen. Of is pas in dienst, kent
de procedures nog niet goed en wil graag een doortastende
indruk maken. Of hij voelt zich onder tijdsdruk gezet,
bijvoorbeeld omdat hij op het punt staat om naar huis te
gaan, en denkt dat een extra controle voor te lang oponthoud
zal zorgen.
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Welk risico loop ik?
Cybercriminelen zijn soms maanden bezig met de
voorbereiding voordat zij hun slag slaan. Zij verzamelen
informatie via je website, LinkedInpagina’s van je
medewerkers, of gewoon per e-mail of telefoon. Daardoor
weten zij precies wie ze moeten benaderen en wie er
gewoonlijk opdracht geeft voor betalingen. Bij CEO-fraude
gaat het bijna altijd om zeer grote bedragen. Je loopt
dus fikse financiële schade op waartegen je je niet kunt
verzekeren.
Hoe herken ik CEO-fraude?
1. Het verzoek voor betaling komt onverwacht en van
hogerhand.
2. Het gaat om een zeer hoog bedrag.
3. Het geld moet worden overgemaakt naar een onbekende
bankrekening.
4. Er zit vaak een grote tijdsdruk achter het verzoek.

3 CEO-fraude

Hoe voorkom ik CEO-fraude?
TIPS

Vertel je medewerkers over deze
manier van fraude

Maak een duidelijke procedure voor
het overboeken van grote bedragen

Leg ze uit wat CEO-fraude is en hoe
ze het herkennen. En zorg dat ze
weten hoe ze moeten handelen bij
de geringste twijfel.

Benadruk bij je medewerkers dat ze
zich altijd aan deze procedure moeten
houden. En spreek met elkaar af dat er
nooit op basis van alleen een telefonische
opdracht of e-mail grote bedragen
worden overgeboekt.

Denk na over wat je op social
media deelt

Implementeer SPF, DKIM en DMARC

Laat niet via social media zoals Facebook
weten of en wanneer jij en je medewerkers
met vakantie zijn.
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Met deze toepassingen onderscheidt
jouw e-mailsysteem in veel gevallen
frauduleuze e-mails van echte.

3 CEO-fraude

Toch slachtoffer van CEO-fraude? Doe altijd aangifte!
Is jouw bedrijf slachtoffer van CEO-fraude, doe dan aangifte
bij de politie. Neem ook zo snel mogelijk contact op met
je bank of met de bank van de partij waarnaar het geld is
overgeboekt. Mogelijk kan een betaling bevroren worden.
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Phishing

Cybercriminelen proberen door phishing (hengelen)
achter je inloggegevens en persoonsgegevens te
komen. Dit doen ze vaak via een link in een e-mail.
Of ze proberen malware, zoals ransomware, op je
computer te installeren.
Moest je vroeger vooral op je hoede zijn als je een ‘vreemde’
e-mail van je bank ontving, tegenwoordig doen cybercriminelen zich ook voor als bijvoorbeeld pakketbezorgings
dienst. En zelfs als sollicitant op een vacature bij jouw bedrijf.
Open je de cv die de zogenaamde sollicitant als bijlage
meestuurt, dan wordt er automatisch malware op jouw
computer geplaatst.
Welk risico loop ik?
Je loopt het risico een bericht van een e-mailadres te
ontvangen dat sprekend lijkt op bijvoorbeeld dat van jouw
bank. Daarin wordt gevraagd om via een link in te loggen
op een website. De cybercrimineel kijkt met je mee en krijgt
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4 Phishing

zo heel eenvoudig jouw inlogcodes in handen. Met als
gevolg dat hij toegang krijgt tot je bankrekening en geld
kan overmaken. Of je ontvangt een e-mail met een pdf als
bijlage. Als je de pdf opent, wordt er automatisch malware
op je computer geplaatst. Sommige malware is gemaakt
om inloggegevens van het internetbankieren te verzamelen.
Andere malware versleutelt je computerbestanden, zodat
criminelen om losgeld kunnen vragen.
Hoe herken ik phishing e-mails en berichten?
1. Word je in algemene termen, zoals ‘Geachte heer/
mevrouw’ aangesproken, let dan op. Bedrijven en
instanties waar je klant bent, gebruiken meestal een
voor- of achternaam in een e-mail en weten of ze
meneer of mevrouw in de aanhef moeten zetten.
2. Er wordt gerekend op een schokreactie: Krijg ik een boete?
Hoezo?! En vervolgens klikt de ontvanger van het bericht
uit verontwaardiging en nieuwsgierigheid op de link.
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3. B
 edenk of het logisch is dat deze afzender je op dít
moment een e-mail stuurt waarin wordt gevraagd om
persoonlijke gegevens.
4. V
 aak is het gebruikte e-mailadres afwijkend of een
afgeleide versie van een echte bedrijfsnaam of de naam
van een instantie.
5. In een valse e-mail staat vaak het verzoek om
persoonsgegevens te controleren, bij te werken of aan te
vullen. Banken en overheidsinstanties vragen nooit op deze
manier naar jouw persoonsgegevens.
6. L
 ees en bekijk de e-mail goed om te zien of er spelfouten
of vage logo’s in voorkomen. Vergelijk de e-mail zo mogelijk
met een eerdere e-mail van het bedrijf of de instantie.

4 Phishing

Hoe voorkom ik phishing?
Het voorkomen van het klikken op een valse link wordt
steeds lastiger, want de makers van de berichten gaan steeds
geraffineerder te werk. Deze tips kunnen je helpen:

Phishing gebeurt al lang niet meer via valse
e-mails van alleen banken
De naam van allerlei andere organisaties wordt
misbruikt om naar persoonsgegevens te hengelen.
Wees dus ook alert op valse e-mails van webshops,
streaming-diensten, telecomaanbieders en
pakketbezorgingsdiensten.

Installeer internetbeveiligingssoftware en zorg
ervoor dat deze up-to-date is
Zo beperk je de kans om slachtoffer te worden van
malware na het klikken op een foute link.
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Ga nooit via een link in een e-mail
naar de website van je bank
Log alleen in via het webadres dat je altijd gebruikt. Als
je per ongeluk op de meegezonden link hebt geklikt en
er wordt aan je gevraagd om je gegevens in te vullen, dan
is er geen reden tot paniek. Pas als je die persoonlijke
gegevens hebt ingevuld en verzonden of bevestigd,
moet je actie ondernemen. Twijfel je? Bel dan je bank.

Maak regelmatig een back-up
Doe dit bij voorkeur dagelijks. Zo kun je redelijk
eenvoudig de meest recente bestanden terugzetten op
je computer.

TIPS

4 Phishing

Toch ingegaan op een phishingmail?
• Als je het vermoeden hebt dat je inloggegevens van je
bankaccount hebt ingevuld op een frauduleuze site,
neem dan zo snel mogelijk contact op met je bank. Volg
nauwgezet de aanwijzingen die je van hen krijgt.
• Meld phishing bij de partij of het bedrijf waar de
cybercrimineel zich op doet lijken. Zij kunnen actie
ondernemen en zo voorkomen dat andere bedrijven of
mensen ook slachtoffer worden.
• Bedenk wat er aan je gevraagd is. Voerde je bijvoorbeeld
je gebruikersnaam en wachtwoord van een webshop in?
Ga dan razendsnel naar de échte website van die webshop
en stel een nieuw wachtwoord in.
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Veilig wachtwoord, een open deur?

Zeg eens eerlijk: kies je online steeds weer een ander,
ingewikkeld wachtwoord? Of gebruik je keer op keer
zorgeloos hetzelfde wachtwoord? Dat laatste is wel de
meest makkelijke, maar niet de meest veilige weg. Zeker
niet als je wachtwoord toegang geeft tot vertrouwelijke,
privacygevoelige of financiële informatie. En al helemaal
niet als je voor al je verschillende accounts hetzelfde
wachtwoord gebruikt!
Wat doen criminelen met mijn wachtwoord?
Criminelen kunnen met je wachtwoord je bedrijfsgeheimen of
andere vertrouwelijke informatie stelen. Die verkopen ze aan
hun opdrachtgever of aan de hoogste bieder. En hebben ze
je pincode achterhaald, dan is het een koud kunstje om jouw
geld naar hun eigen rekeningen door te sluizen. Of ze nemen
je social media-accounts over en plaatsen berichten uit jouw
naam, waardoor je imago een flinke deuk kan oplopen.

16

5 Veilig wachtwoord, een open deur?

Hoe achterhalen criminelen mijn wachtwoord?
Cybercriminelen gebruiken scripts die automatisch ontelbare
wachtwoorden uitproberen. Net zolang tot het een keer ‘raak’
is. Of ze achterhalen je inloggegevens als je op een link in een
zogenaamde phishing mail klikt.
Hoe vermijd ik voorspelbare wachtwoorden?
De scripts die criminelen inzetten om wachtwoorden te
achterhalen, werken volgens een bepaalde logica. Vermijd
daarom altijd:
• woorden of tekens die in een voorspelbare volgorde staan
(12345, abcde)
• letters die naast elkaar op het toetsenbord staan (qwerty)
• een herhaling van tekens (22222)
• woorden uit een woordenboek, in welke taal dan ook
• woorden die achterstevoren zijn gespeld en afkortingen
• de fabrieksinstellingen (0000)
• veelgebruikte wachtwoorden, hiervan circuleren lijstjes
op internet
• wachtwoorden die samengesteld zijn uit eenvoudig te
achterhalen informatie, zoals de geboortedatum of de naam
van je hond
17

Tips voor een sterk wachtwoord
• Gebruik zinnen (pass phrases) in plaats van woorden.
Hoe langer, hoe beter!
• Laat je wachtwoorden maken door een wachtwoordkluis.
Deze wachtwoorden zijn ijzersterk, omdat ze volstrekt
willekeurig samengesteld zijn.
• Voor de toegang tot vertrouwelijke, financiële
of privacygevoelige informatie gebruik je altijd unieke
wachtwoorden.

5 Veilig wachtwoord, een open deur?

Met tweetrapsautorisatie of -verificatie plaats je een extra slot
op de deur, je legt als het ware een extra beschermlaag aan.
Stel je dit in, dan wordt bij het inloggen niet alleen gevraagd
om een gebruikersnaam en wachtwoord als autorisatie, maar
bijvoorbeeld ook om een vingerafdruk. Of om een code die je
per sms ontvangt. Dat is het meest veilig!

TIP
Bescherm zeer
waardevolle informatie
met tweetrapsautorisatie
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Tot slot

Je bent een ondernemer, dus je weet: risico’s zijn er
altijd. En natuurlijk laat je je daardoor het plezier van
het ondernemerschap niet ontnemen! Maar het is goed
om jezelf te realiseren dat cybercrime een bedrijf net
zo goed kan platleggen als een grote brand of inbraak.
Neem je cyberrisico’s dus serieus. Evalueer periodiek
en bepaal welke maatregelen er nodig zijn om jouw
risico’s te verkleinen of voorkomen. Precies zoals je
doet met je brand- en
inbraakrisico’s. Zo kun
je de veiligheid van
jouw bedrijf optimaal
beheersen. Ook online.
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TIP

Zorg voor een
noodplan voor als het toch
misgaat. Dan heb je snel je
bedrijf weer op de rit!

We geven je graag meer inzicht met CyberInZicht
Interpolis helpt je graag jouw digitale weerbaarheid te
vergroten om zo schade te voorkomen. In dit e-book kreeg
je meer informatie en handige tips over cybersecurity en
cyberrisico’s. Samen met Capgemini bieden wij Interpolis
CyberInZicht® voor het mkb. Tijdens een gesprek met jou en
je ICT-beheerder inventariseert onze cyberrisico-expert welke
risico’s specifiek voor jouw bedrijfssituatie gelden en of je
daarvoor voldoende maatregelen hebt genomen. Je krijgt een
rapport van eventuele zwakke plekken in je beveiliging en je
processen. Met uiteraard praktische adviezen om jouw bedrijf
nog beter te wapenen tegen cyberrisico’s.
Inzicht in 1 minuut
Inzicht in je risico’s helpt. De Cyberscan geeft je een eerste
beeld van je cyberrisico’s en je cybersecurity.
Je vult een korte vragenlijst in en hebt direct een indicatie.
Zodat je weet welke preventiemaatregelen (nog) nodig zijn
om veilig online te ondernemen.
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Meer informatie

Wil je meer informatie over cybersecurity voor jouw
bedrijf of over Interpolis CyberInZicht®?
Bekijk het dossier cybersecurity op interpolis.nl/dossiers/
cyber.
Wil je meer informatie over andere bedrijfsrisico’s en
preventietips? Kijk dan op interpolis.nl/zakelijk.
Of neem contact op met de Interpolis Preventiedesk
via telefoonnummer 013 - 462 26 22 of per e-mail
preventiedesk@interpolis.nl.

