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In een hoger tempo dan ooit 

digitaliseren bedrijven hun 

bedrijfsvoering, producten en 

dienstverlening. De coronapandemie 

heeft deze ontwikkeling alleen maar 

verder aangezwengeld. Digitalisering 

biedt veel voordelen, maar zorgt er 

ook voor dat bedrijven in 

toenemende mate blootgesteld 

worden aan digitale criminaliteit. 

Cybercriminelen hebben de 

beschikking over een breed pallet 

aan tools om bedrijfsnetwerken 

binnen te dringen om daarmee de 

controle te krijgen over data van 

bedrijven, hun klanten en 

leveranciers.  

Digitale beveiliging staat bij veel bedrijven op 

de agenda maar dit onderwerp vereist 

continue aandacht. Virussen, spam, 

gijzelsoftware (ransomware) en andere 

malware brengen jaarlijks ernstige schade 

toe aan het Nederlandse bedrijfsleven. 

Cybercriminaliteit kan ertoe leiden dat 

databestanden beschadigd raken, helemaal 

verdwijnen of opeens - ongewild - 

geopenbaard worden. Voor de 

bedrijfscontinuïteit is het essentieel dat de 

IT-beveiliging op orde is: een 

binnengedrongen virus kan 

bedrijfsonderdelen zodanig beschadigen dat 

bedrijfsonderdelen tijdelijk stilgelegd 

worden. Het leidt bovendien tot reputatie- en 

financiële schade. 

De Autoriteit Persoonsgegevens luidde 

medio 2021 de noodklok in de ‘Rapportage 

Datalekken 2020’. De toezichthouder 

constateert een explosieve toename van het 

aantal hacks, gericht op het buitmaken van 

persoonsgegevens. Het aantal meldingen 

steeg in 2020 met maar liefst 30 procent ten 

opzichte van 2019. In 2020 ontving de 

Autoriteit Persoonsgegevens maar liefst 1173 

meldingen van dergelijke datalekken, waarbij 

hacking, malware of phishing is ingezet om 

persoonsgegevens te stelen.  

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-luidt-noodklok-explosieve-toename-hacks-en-datadiefstal
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/rapportage_datalekken_2020.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/rapportage_datalekken_2020.pdf
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Verschijningsvormen 

Het hacken van bedrijven gebeurt op 

verschillende manieren. De bekendste 

tactiek vormt phishing waarbij 

cybercriminelen random emails sturen naar 

medewerkers met daarin een besmette link. 

Zodra een onoplettende medewerker daarop 

klikt, dringt er automatisch een virus in de 

betreffende computer. De cybercrimineel 

kan vervolgens dieper doordringen in het 

bedrijfsnetwerk en toegang krijgen tot 

gevoelige bedrijfsinformatie. 

 

 

De tijd van phishing-mails vol 

spelfouten en ongebruikelijke 

emailadressen is grotendeels verleden 

tijd. Cybercriminelen gaan steeds 

vernuftiger te werk - mede als reactie 

op de toenemende awareness bij 

medewerkers en beveiligingstools 

zoals spamfilters die emails van 

vreemde afzenders filteren. Experts 

zien dat phishingmails steeds 

verfijnder worden en noemen dit social 

hacking. Cybercriminelen maken 

daarbij gebruik van social engineering 

– psychologische manipulatie. Ze doen 

bijvoorbeeld eerst ‘vooronderzoek ’op 

social media en gebruiken die 

persoonlijke informatie vervolgens  om 

hun toenaderingspoging zo 

geloofwaardig mogelijk te maken. Het 

doel: het ontfutselen van 

inloggegevens of medewerkers 

verleiden om te klikken op een link of 

attachment.   

Het Digital Trust Center van het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat heeft 

een lijst opgesteld met voorbeelden van 

fysieke social engineering zoals het 

meekijken over de schouder tijdens het 

inloggen (shoulder surfing); het doorzoeken 

van bedrijfsafval om gevoelige informatie te 

bemachtigen (dumpster diving) en het 

verspreiden van besmette USB-sticks. 

Daarnaast vestigt het Ministerie aandacht op 

digitale vormen van social engineering 

waarbij cybercriminelen via email, sms of 

telefoon medewerkers proberen te verleiden 

tot het klikken op een link of het afgeven van 

inloggegevens.  

 

  

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://www.digitaltrustcenter.nl/informatie-advies/social-engineering
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Ransomware 

Een van de meest zorgwekkendste trends is 

dat cybercriminelen steeds beter worden in 

het binnendringen van bedrijfsnetwerken 

om daarna cruciale databestanden te 

versleutelen. Dit doen ze met zogeheten 

ransomware. Een veelvoorkomende route is 

dat een onoplettende medewerker een link 

aanklikt in een spambericht. Daarmee krijgen 

de cybercriminelen toegang tot het 

bedrijfsnetwerk en versleutelen vervolgens 

bestanden. Ze eisen vervolgens losgeld – 

meestal in cryptovaluta – in ruil voor de 

mogelijkheid om de versleutelde 

databestanden weer te kunnen ontsleutelen. 

Het mondiale cyberbeveiligingsbedrijf 

Bitdefender waarschuwde in het 

Threat Landscape Report 2020 dat 

ransomware-aanvallen wereldwijd 

sterk aan het toenemen zijn. De 

toename van het aantal aanvallen 

steeg maar liefst met 715 procent ten 

opzichte van 2019. De onderzoekers 

van Bitdefender merken daarbij op dat 

cybercriminelen veel actiever zijn 

geworden door de pandemie en de 

daaruit voortvloeiende thuiswerk-

trend. De kans op een “succesvolle” 

gijzeling van thuiscomputer – die vaak 

minder goed beveiligd is - is groter dan 

bij een computer op kantoor. De 

onderzoekers signaleren ook dat de 

gijzelsoftware steeds 

gebruiksvriendelijker wordt 

(‘ransomware-as-a-service’) waardoor 

er een grotere aanwas is van nieuwe 

cybercriminelen. Het resultaat: de kans 

neemt sterk toe dat een bedrijf 

slachtoffer wordt van criminelen. 

  

 

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://businessresources.bitdefender.com/business-threat-landscape-report-2020
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Voorkeur voor MKB-bedrijven 

Cybercriminelen blijken bovendien een 

voorkeur te hebben voor MKB-

bedrijven. De belangrijkste reden: de 

zwakkere IT-beveiliging ten opzichte 

van grote bedrijven. Uit onderzoek van 

het Britse verzekeringsbedrijf Beazly 

bleek dat in 2019 in totaal 71 procent 

van de ransomware-aanvallen gericht 

waren op MKB-bedrijven. Dit bleek uit 

een analyse van 3300 incidenten. Het 

gevraagde losgeld bedroeg in 2018 

gemiddeld 116 duizend dollar. Dit 

bedrag is inmiddels achterhaald, zo 

blijkt uit recenter onderzoek van het 

cybersecurity bedrijf Palo Alto 

Networks. Het bedrijf maakte een 

inventarisatie waaruit blijkt dat 

gedupeerde bedrijven in 2020 

gemiddeld 312 duizend dollar 

betaalden aan cybercriminelen. En bij 

deze kosten blijft het niet: gedurende 

de gijzeling liggen delen van de 

dagelijkse operatie stil en moeten er 

nadien herstelwerkzaamheden 

plaatsvinden. 

 

 

 

De Nederlandse 

ondernemersvereniging MKB 

Nederland benadrukte medio 2021 dat 

ransomware heel hoog op de agenda 

moet komen bij hun achterban. ‘Veel 

mkb-ondernemers denken dat ze niet 

groot genoeg zijn voor zo'n hack,’ 

vertelde een woordvoerder van MKB 

Nederland tegen RTL Nieuws. ‘Maar de 

daders schieten met hagel op allerlei 

bedrijven en kijken waar ze binnen 

kunnen komen. Het maakt ze niks uit 

of je bakker of automonteur bent. ’In 

het artikel kwam ook een gedupeerde 

ondernemer aan het woord: een MKB-

bedrijf actief in de verkoop van 

automaterialen. Het bedrijf werd in 

2019 gehackt en databestanden 

werden versleuteld. Het gevolg: het 

automaterialenbedrijf raakte 

klantbestanden, boekhoudgegevens, 

overzichten van leveranciers en 

informatie over de inventaris kwijt. ‘We 

moesten de hele voorraad opnieuw 

tellen. We hebben een kleine miljoen 

producten op voorraad, dat was een 

hele klus. ’De financiële schade werd 

geschat op meer dan een ton.   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/70-percent-of-ransomware-attacks-targeted-smbs-bec-attacks-increased-by-130-percent/
https://unit42.paloaltonetworks.com/ransomware-threat-report-highlights/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5250115/ransomware-mkb-nederland-ondernemers-cybercrime
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5250115/ransomware-mkb-nederland-ondernemers-cybercrime
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Maatregelen nemen  

Bedrijven zijn op basis van de 

Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) wettelijk 

verplicht om ‘passende technische en 

organisatorische maatregelen ’te 

nemen om persoonsgegevens te 

beveiligen. Zodra een bedrijf 

slachtoffer is van cybercrime waardoor 

er persoonsgegevens uitlekken, en de 

kans aanzienlijk is dat dit negatieve 

gevolgen heeft voor de klanten, 

moeten bedrijven een melding doen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. In 

sommige gevallen zijn bedrijven ook 

verplicht om de betrokkenen te 

informeren. 

 

 

Bedrijven zullen dit doemscenario willen 

voorkomen. Het is daarom belangrijk dat 

bedrijven continu aandacht vestigen op de 

IT-beveiliging en risico’s beperken. Dit kan op 

allerlei manieren. Naast het implementeren 

van basiselementen zoals antivirussoftware 

zijn er nog aanvullende acties vereist. Een 

daarvan is het (zelf) versleutelen van 

bedrijfsbestanden. Veel bedrijven hebben 

hun organisatie flexibel ingericht waardoor 

medewerkers niet meer aan één 

kantoorlocatie gebonden zijn. Ze werken 

bijvoorbeeld deels thuis, bij een klant, of op 

een flexplek op kantoor. Dit brengt extra 

risico’s met zich mee. Een laptop met 

gevoelige bedrijfsinformatie kan worden 

verloren of gestolen. Of de (privé)laptop is 

niet goed beveiligd waardoor onbevoegden 

toegang krijgen tot bedrijfsgevoelige 

informatie. Dit risico kan beperkt worden 

door middel van encryptie, het versleutelen 

van bedrijfsinformatie door middel van 

bijvoorbeeld Full Disk Encryption op basis 

van de standaarden FileVault (Mac) en 

BitLocker (Windows). 

  

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken
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Meerfactorauthenticatie 

Een veilig inlogproces verdient ook 

speciale aandacht. Het inloggen op alle 

bedrijfsapplicaties is vaak een 

tijdrovend proces en de verleiding is 

groot om overal hetzelfde wachtwoord 

te gebruiken. Wachtwoorden lekken 

echter regelmatig uit, of er ze worden 

eenvoudig gekraakt door 

cybercriminelen. Het gevolg: 

onbevoegden krijgen toegang tot 

bedrijfsbestanden. Single Sign-On biedt 

verlichting: medewerkers kunnen in 

een keer inloggen op alle 

bedrijfsapplicaties. Maar te allen tijde 

moet voorkomen worden dat er 

ongeautoriseerde toegang kan 

plaatsvinden. Zorgvuldige authenticatie 

is daarom essentieel. Een veilige 

methode betreft 

meerfactorauthenticatie (multifactor 

authentication, MFA). Het reguliere 

inlogproces van gebruikersnaam + 

wachtwoord wordt bij MFA aangevuld 

met een tweede beveiligingsstap: een 

eenmalige inlogcode die medewerkers 

ontvangen via hun mobiele telefoon. 

Deze extra beveiligingsstap 

minimaliseert het risico dat 

cybercriminelen toegang krijgen tot 

een computer.  

De Autoriteit Persoonsgegevens 

onderstreept het belang van 

meerfactorauthenticatie in de Rapportage 

Datalekken 2020. Bij 249 gemelde gevallen 

van een datalek had de impact beperkt of 

zelfs voorkomen kunnen worden. De 

persoonsgegevens van 600 duizend tot 2 

miljoen personen waren dan waarschijnlijk 

niet uitgelekt.  

 

Over ons 

Outcome fungeert als strategisch IT-

partner voor bedrijven. Wij beheren en 

monitoren de kantoorautomatisering, 

zorgen voor een beveiligde 

netwerkomgeving, een goed werkende 

infrastructuur, adviseren en denken 

mee in (complexe) IT-vraagstukken. 

 

Ben je benieuwd wat Outcome 

voor jouw organisatie kan 

betekenen? We gaan graag het 

gesprek met je aan. 

http://www.outcome.nl/
mailto:info@outcome.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/rapportage_datalekken_2020.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/rapportage_datalekken_2020.pdf

