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CYBERCRIME

Landelijk

- Eerste 9 maanden van 2021 evenveel cybercrime als heel 2020

- Eerste 9 maanden van 2021:10.623 meldingen van cybercrime

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/269126/aantal-meldingen-van-cybercriminaliteit-neemt-verder-toe 

https://www.vpngids.nl/nieuws/politie-fors-meer-cybercrime-in-2021



CYBERCRIME

Flevoland

- In heel 2021 een toename van 30% t.o.v. 2020

- In heel 2021 382 meldingen van cybercrime

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/269126/aantal-meldingen-van-cybercriminaliteit-neemt-verder-toe 

https://www.vpngids.nl/nieuws/politie-fors-meer-cybercrime-in-2021



CYBERCRIME

Gemeente Urk

- In heel 2021 13 meldingen van cybercrime

(Eerste 9 maanden van 2021 5 meldingen van inbraak)

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/269126/aantal-meldingen-van-cybercriminaliteit-neemt-verder-toe 

https://www.vpngids.nl/nieuws/politie-fors-meer-cybercrime-in-2021



ONDERZOEK

- 1 op 5 onderzochte bedrijven heeft schade 

ondervonden als gevolg van cybercriminaliteit

- Bedrijven met minder dan 10 medewerkers zijn 

minder vaak slachtoffer dan bedrijven met 10 tot 

50 of meer medewerkers

- Bedrijven met IoT apparaten aan bedrijfsnetwerk, 

medewerkers met toegang tot alle 

bedrijfsinformatie en het via WiFi toegang hebben 

tot bedrijfsnetwerk zijn elementen waardoor het 

risico toeneemt

https://www.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/lectoraten/details/cybercrime-and-cybersecurity#over-het-lectoraat



ROUTINE ACTIVITEITENTHEORIE

Verbonden risico`s; maatschappelijke veiligheid in een black box society. Spithoven, 2016
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CYBERQUIZ

1. Ik voer updates direct uit

2. Ik maak geen verbinding met onbekende WiFi netwerken

3. Ik klik nooit op een link in een email waarvan ik de afzender niet ken

4. Ik gebruik sterke wachtwoorden (aA1! & lengte min 10)

5. Ik gebruik unieke wachtwoorden

6. Ik gebruik geen USB sticks die ik niet ken

7. Ik heb een back-up van mijn privé bestanden, die niet ouder is dan 1 week



UNIVERSITEIT VAN MAASTRICHT

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/05/reactie-universiteit-maastricht-op-rapport-fox-it 



KLEINE ONDERNEMERS

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5250115/ransomware-mkb-nederland-ondernemers-cybercrime

Kleine ondernemers

- Risico`s in midden en klein 

bedrijf worden onderschat

- Geen ICT afdeling 

- Denken dat alleen grote 

bedrijven interessant zijn en 

geraakt worden



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
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Cyberweerbaarheidsmodel



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

De 5 redenen om te investeren in Digitale Weerbaarheid 

1. Aanvallen zijn niet op je gericht, maar kunnen je wel raken

2. Je hebt wel iets te verliezen

3. Je voorkomt dat je bedrijf stil komt te liggen

4. De AVG verplicht je om maatregelen te nemen

5. Digitale weerbaarheid hoort bij de basishygiëne van je bedrijf

https://www.digitaltrustcenter.nl/5-redenen-voor-investeren-in-cyberweerbaarheid



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Maak back-ups

• Maak dagelijks een back-up

• Maak een back-up op een fysieke en digitale locatie

• Test regelmatig of een back-up werkt



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Ga veilig om met wachtwoorden

• Gebruik sterke wachtwoorden

• Gebruik voor ieder online account een 

uniek wachtwoord

• Deel wachtwoorden nooit met anderen

• Gebruik tweestapsverificatie (MFA)

• Gebruik een wachtwoordkluis



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Voer updates uit

• Voor besturingssystemen

• Voor applicaties

• Netwerkapparaten

• Smartphones

• IoT apparaten

• Printers en scanners

• Websites

www.wpsec.com



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Voorkom ransomware

• Installeer updates

• Zorg dat applicaties en systemen 

voldoende (log)informatie bijhouden

• Pas tweestapsverificatie toe

• Maak back-ups

• Versleutel bestanden

• Segmenteer netwerken

• Bepaal wie toegang heeft tot data en 

diensten



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Voorkom datalekken

• Toegangsvergrendeling op apparaten

• Beperk het printen van bestanden

• Beperk het gebruik van externe 

mediadragers

• Bepaal wie toegang heeft

• Informeer medewerkers over het melden 

van datalekken

• Gebruik tweestapsverificatie
www.datalekt.nl



VERSTERK DE DIGITALE WEERBAARHEID VAN JE 
ORGANISATIE

Check: www.haveibeenpwnd.com



BELANGRIJKE TIPS

Tools van Digital Trust Center

• Doe de basisscan

• Maak een incident response 

plan

• Gebruik de cyberincident 

toolkit

• Responsible disclosure

www.digitaltrustcenter.nl 



BELANGRIJKE LINKS

www.digitaltrustcenter.nl 

www.kvk.nl 

www.datalekt.nl 

www.politie.nl 



VRAGEN?


