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Je bedrijf altijd en 
overal veilig blijven 
runnen
Wat zijn vier veelvoorkomende beveiligingsvalkuilen op 
de hybride werkplek en hoe kun je deze voorkomen?
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Beveiliging 
op de hybride 
werkplek
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De pandemie heeft de overstap naar op afstand werken versneld, waardoor 
organisaties over de hele wereld het principe ‘werken vanaf elke locatie’ omarmen. En 
hybride werken is niet meer weg te denken. Hybride werken is het nieuwe normaal. 
Maar doordat werknemers vanaf meerdere locaties werken met behulp van een 
serie privé- en mobiele apparaten, worden veel MKB-bedrijven geconfronteerd 
met beveiligingsgerelateerde uitdagingen. Ze hebben moeite om de stimulering 
van productiviteit en beveiliging van data te combineren met het beheer van zo’n 
wijdverspreid personeelsbestand. Aan de ene kant moeten ze voor externe toegang 
en naadloze, realtime samenwerking zorgen. En aan de andere kant moeten ze de 
identiteit beschermen, cyberbedreigingen en dataverlies voorkomen en apparaten 
beveiligen.

Het is dus een complexe onderneming. Wanneer werknemers 
thuis toegang hebben tot bedrijfsdata, worden deze data 
mogelijk blootgesteld aan beveiligingsproblemen. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat werknemers gebruikmaken van gratis 
oplossingen of oplossingen voor particulieren met minimale 
beveiligingsfuncties. 

Hackers weten dit en proberen hun kans te grijpen: 
kwaadwillende cybercriminelen hebben gebruikgemaakt van de 
pandemie door COVID-19-gerelateerde oplichting en phishing-
e-mails te sturen naar MKB-bedrijven, grote organisaties 
en individuen. Een voorbeeld daarvan is de WHO, die een 
vervijfvoudiging van het aantal cyberaanvallen heeft gemeld.

Het is nu belangrijker 
dan ooit om de 
beveiliging van je hybride 
werkomgevingen te 
beoordelen. Laten we dus 
vier veelvoorkomende 
beveiligingsvalkuilen 
op de hybride werkplek 
onder de loep nemen en 
bespreken hoe we deze 
kunnen vermijden.
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Waarom 
veiligheid 
belangrijk is: 
de zorgen van 
nu
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Tegenwoordig kunnen bedrijven het zich niet meer veroorloven om beveiliging 
niet serieus te nemen. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde kosten van een 
beveiligingsaanval voor kleine bedrijven ongeveer 149.000 dollar bedragen. Dat is een 
aanzienlijke financiële impact, vooral als je bedenkt dat 55% van de MKB-bedrijven elk 
jaar wordt aangevallen.

En ransomware-aanvallen zijn geen peulenschilletje: bij 43% 
van de aanvallen is meer dan een week nodig om te herstellen. 
Voor de daaruit voortvloeiende verstoring betalen organisaties 
een hoge tol. Slechts 35% van de MKB-bedrijven is dan ook 
winstgevend na een langdurige ransomware-aanval.

Maar het is nog zorgwekkender dat aanvallers maar liefst 90% 
van de wachtwoorden in minder dan zes uur kunnen kraken. 
Dat betekent dat er een constante dreiging is om aangevallen 
te worden, vooral in de hybride wereld, waar werknemers op 
afstand werken en hun wachtwoorden meestal pas wijzigen 
wanneer het hen uitkomt.

Het is dus van het grootste belang dat bedrijven hun 
beveiligingsmaatregelen beoordelen en waar nodig aanpassen. 
Hoe bescherm je wachtwoorden tegen diefstal? Hoe zorg je 
ervoor dat de apparaten die medewerkers gebruiken veilig 
zijn? Hebben werknemers eenvoudig en veilig toegang tot 
werkapplicaties op kantoor, thuis en onderweg terwijl ze worden 
beschermd tegen onbevoegde gebruikers? Is het mogelijk om 
ervoor te zorgen dat vertrouwelijke bedrijfsdata niet worden 
opgeslagen op privéapparaten, vooral als een werknemer het 
bedrijf verlaat? En hoe maak je veilig hybride werken mogelijk en 
minimaliseer je tegelijkertijd de kosten en complexiteit?

Voor het stellen van 
de juiste vragen en het 
beantwoorden ervan 
moet je eerst weten 
wat de belangrijkste 
beveiligingsbedreigingen 
zijn.
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Jezelf wapenen  
tegen vier  
veelvoorkomende 
beveiligings
valkuilen

Voorkomen is beter dan 
genezen. Met dat in het 
achterhoofd bespreken 
we vier veelvoorkomende 
beveiligingsvalkuilen, 
waaronder manieren om 
ze te vermijden.
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Beveiligingsvalkuil 1: phishing
Wat is het?
Phishing is een vorm van fraude waarbij een aanvaller een bericht 
verzendt via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen 
en doet zich daarbij voor als een gerenommeerd persoon of bedrijf. 
Een veelvoorkomende phishingtactiek is het verzenden van een 
e-mail te verzenden met een vervalst retouradres, waarbij wordt 
gesuggereerd dat het bericht afkomstig is van een betrouwbare 
bron. Op die manier is de kans groter dat de ontvanger de e-mail 
opent.

Phishingaanvallen zijn populair bij cybercriminelen, omdat het vrij 
eenvoudig is om iemand te misleiden en op een schadelijke link in 
een schijnbaar legitieme e-mail te laten klikken.

Wat is de valkuil?
Stel dat een nietsvermoedende werknemer een e-mail opent van 
de CEO van haar bedrijf. Het verzoek: elektronische cadeaubonnen 
kopen voor een aankomend evenement voor klanterkenning. 
Omdat de tijd dringt, doet de werknemer snel de aankoop en stuurt 
de cadeaubonnummers naar de CEO. Een week later blijkt dat de 
CEO het verzoek nooit heeft gedaan.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden van een succesvolle 
phishingaanval. Het probleem is dat phishing veel voorkomt 
en cybercriminelen zich vaak richten op MKB-bedrijven. Tussen 
de 90 en 98% van alle cyberaanvallen beginnen met phishing. 
En ze worden steeds geavanceerder. Lang geleden waren 
phishingaanvallen gemakkelijk te herkennen. Maar tegenwoordig 
zijn ze zo perfect ontworpen dat ze zelfs de experts kunnen 
misleiden die zijn opgeleid om ze te vinden. Bovendien is malware 
vaak zo briljant ontworpen dat dit niet worden herkend door 
conventionele antivirus- of beveiligingstools. Deze programma’s 
kunnen zichzelf verbergen en herschrijven. En zodra ze je systeem 
zijn binnengekomen, wissen ze hun sporen uit.

Wat kun je doen om het te vermijden?
Om phishingaanvallen te voorkomen, kun je een oplossing 
gebruiken die het volgende biedt:

’Timeofclick’bescherming en scannen van bijlagen 
Met ’time-of-click’-bescherming voorkom je dat cybercriminelen 
schijnbaar veilige links omleiden naar onveilige websites. Elke keer 
als op een link wordt geklikt, wordt deze in realtime gecontroleerd. 
Als bekend is dat de bestemming schadelijk is, wordt de link 

geblokkeerd. Zorg ervoor dat je kiest voor een oplossing die ook 
e-mailbijlagen scant, zodat je malware kunt detecteren voordat het 
te laat is.

URLdeactivering 
Wanneer een gebruiker op een link met een onbekende reputatie 
klikt, controleert het systeem de bestemming. Als verdacht gedrag 
wordt gedetecteerd of de link als schadelijk wordt geïdentificeerd, 
wordt de gebruiker gewaarschuwd om de link niet te openen.

Antiadresvervalsingstechnologie 
Met behulp van zelflerende apparaten en geavanceerde 
analysetechnieken identificeert het systeem tekenen die er op 
duiden dat een e-mailafzender mogelijk niet is wie hij of zij 
beweert te zijn. Als imitatie wordt gedetecteerd, wordt de e-mail 
geblokkeerd of verplaatst naar de map met ongewenste e-mail.

Meervoudige verificatie 
Met deze methode kun je aanvallers buiten de deur houden, 
zelfs als een phishingaanval resulteert in een gecompromitteerd 
wachtwoord. Als je vertrouwde locaties (zoals een kantoornetwerk) 
wilt configureren en de toegang wilt blokkeren vanuit landen 
waar je bedrijf niet actief is, kun je kiezen voor geavanceerde 
meervoudige verificatie.
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Beveiligingsvalkuil 2: ransomware
Wat is het?
Ransomware is schadelijke software die de toegang tot een 
computersysteem of bestanden blokkeert, tenzij een som geld 
wordt betaald.

Meestal worden je data en bestanden beschermd door middel 
van versleuteling. Maar ransomware maakt daar juist gebruik van 
om bestanden te gijzelen. Dat betekent dat je geen toegang meer 
hebt tot je documenten, spreadsheets, foto’s, video’s en andere 
belangrijke bestanden. Een geïnfecteerde pc kan bovendien ook 
ransomware verspreiden naar andere computers in je netwerk.

Wat is de valkuil?
Ransomware valt netwerken binnen in de meest onopvallende 
vermommingen. Een werknemer kan bijvoorbeeld een e-mail van 
een vriend ontvangen over een grappige video die laat zien hoe 
je hartvormen kunt maken van gekookte eieren. Het enige wat 
de werknemer hoeft te doen, is de link volgen en op ‘Uitvoeren’ 
klikken. Later die dag veranderen de kleuren op het scherm en 
verschijnt er een venster met de mededeling dat alle bestanden op 
de computer zijn gekaapt en versleuteld.

De werknemer heeft nergens toegang toe, tenzij er losgeld wordt 
betaald. Als het bedrijf ervoor kiest om dat niet te doen, krijgt die 
werknemer waarschijnlijk nooit meer toegang tot de bestanden.

Wat kun je doen om het te vermijden?
Je kunt verschillende dingen doen om ransomware-aanvallen te 
identificeren voordat er schade wordt veroorzaakt:

Neem voorzorgsmaatregelen tegen malware en andere 
schadelijke inhoud die via email wordt verzonden 
Het is mogelijk om berichten met onbekende bijlagen te 
onderscheppen en te scannen. Kies voor een oplossing die ervoor 
zorgt dat de bijlage niet wordt geleverd als verdachte activiteit 
wordt gedetecteerd. Zorg er daarnaast ook voor dat je een functie 
gebruikt die een hyperlink controleert telkens wanneer erop wordt 
geklikt en de bestemming blokkeert als deze als schadelijk wordt 
beschouwd.

 Beveilig apparaten van werknemers 
Gebruik een oplossing die voorkomt dat ongeautoriseerde toegang 
kan worden verkregen tot veelvoorkomende mappen, zoals de 
mappen Bureaublad en Documenten. Op die manier blokkeer je 
ransomware-aanvallen die als doel hebben om bestanden op deze 
locaties te versleutelen.

Zorg ervoor dat je bestanden kunt herstellen in het 
geval van een succesvolle aanval 
Ongeacht het aantal maatregelen dat je neemt, is het altijd 
belangrijk om een rampscenario te hebben. Wat als je bedrijf het 
slachtoffer wordt van een ransomware-aanval? In dat geval zou je 
met een paar klikken de bestandsversies van voor de aanval moeten 
kunnen herstellen.
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Beveiligingsvalkuil 3: Bring Your Own Device
Wat is het?
Bring Your Own Device (BYOD) verwijst naar een beleid waarbij 
werknemers hun eigen apparaten (laptops, tablets en smartphones) 
mogen gebruiken om toegang te krijgen tot bedrijfsinformatie en 
-applicaties. In de hybride wereld wordt BYOD steeds populairder 
onder bedrijven, omdat het bijdraagt aan maximalisatie van de 
productiviteit onderweg en verlaging van de hardware-uitgaven.

Wat is de valkuil?
Privéapparaten op de werkplek kunnen de kans op virussen, 
hacks en datalekken vergroten. Elk apparaat dat toegang heeft 
tot bedrijfsinformatie is een extra eindpunt dat hackers kunnen 
proberen aan te vallen.

Bovendien kunnen apparaten gemakkelijk worden verloren of 
gestolen. Als een medewerker een laptop onbeheerd achterlaat op 
het vliegveld, kan iemand deze stelen en ermee verdwijnen. Ook 
vergeten veel mensen hun telefoon in vliegtuigen en taxi’s. Maar 
wanneer een apparaat vermist raakt, loopt de bedrijfsinformatie 
erop gevaar.

Toch nemen veel bedrijven deze valkuilen op de koop toe, 
omdat het moeilijk is om hybride werken te implementeren 
zonder een BYOD-beleid. Door werknemers in staat te stellen 
hun eigen apparaten te gebruiken, verhoog je hun tevredenheid, 
betrokkenheid en productiviteit. Op die manier kunnen ze efficiënt 
werken en overal op de hoogte blijven van hun werk.

Wat kun je doen om het te vermijden?
Om een BYOD-beleid aan te bieden en de risico’s te beperken, moet 
je het volgende doen:

Bepaal welke apps toegang hebben tot bedrijfsdata 
Zorg ervoor dat gebruikers verplicht zijn om bedrijfsdata te openen 
met bepaalde apps en configureer beleid waarmee de data wordt 
beschermd (voorbeelden zijn versleuteling of het beveiligen van 
data met een pincode).

Voorkom dat gebruikers data verplaatsen naar een 
onbeveiligde app 
In sommige gevallen willen gebruikers tekst uit hun zakelijke e-mail 
kopiëren naar hun telefoon of een andere onbeveiligde locatie. Of 
ze willen bijvoorbeeld een spreadsheet met klantdata opslaan in 
hun persoonlijke cloudopslag (zoals Dropbox). Het is raadzaam om 
een oplossing te gebruiken waarmee wordt voorkomen dat ze dit 
kunnen doen.

Zorg ervoor dat bedrijfsdata van een apparaat kan 
worden verwijderd 
In sommige gevallen moet je bedrijfsdata op afstand verwijderen, 
bijvoorbeeld als een apparaat verloren of gestolen is, of als een 
werknemer het bedrijf verlaat. Kies dus een oplossing waarmee je 
dit kunt doen zonder dat dit invloed heeft op persoonlijke gegevens 
op het apparaat.
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Beveiligingsvalkuil 4: vertrouwelijke data
Wat is het?
In onze hybride wereld waarin we samenwerken, blijven bestanden 
met vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet binnen de vier muren 
van het kantoor. Werknemers kunnen een bestand bijvoorbeeld 
downloaden naar een USB-station, zodat ze er thuis aan kunnen 
werken. Of ze sturen financiële informatie mogelijk naar de 
accountant.

Natuurlijk is er informatie die je niet online wilt weergeven. Of het nu 
gaat om klantgegevens, vergadertranscripties of financiële gegevens, 
je bent verplicht om vertrouwelijke data te beschermen.

Wat is de valkuil?
Iedereen kan een vertrouwelijk document downloaden en 
vervolgens het bedrijf verlaten. Je moet er dus voor zorgen dat 
alleen werknemers en genodigden toegang hebben tot bestanden 
of e-mails. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het beheer 
van elk stukje databeveiliging is een fulltime baan. Om aan al 
je beveiligingsbehoeften te voldoen, moet je een groot aantal 
verschillende producten beheren.

Je kunt oplossingen van meerdere leveranciers gebruiken om 
vertrouwelijke data te beschermen, maar dat heeft een nadeel: 
end-to-end bescherming kan hierdoor zeer complex en tijdrovend 
worden.

Wat kun je doen om het te vermijden?
Dit is wat je moet doen om vertrouwelijke data zo efficiënt mogelijk 
af te handelen:

Beheer de toegang tot email 
Gebruik controlemechanismen zoals ‘Niet doorsturen’ of ‘Niet 
afdrukken’ om ervoor te zorgen dat alleen de beoogde ontvanger 
van een e-mail toegang heeft tot de informatie. Als je de beveiliging 
echt wilt optimaliseren, kun je een e-mailbericht versleutelen 
(inclusief eventuele bijlagen), zodat alleen de ontvanger het kan 
lezen. Dat is vooral handig wanneer werknemers vertrouwelijke data 
naar een partner of klant buiten de organisatie moeten sturen.

Beheer de toegang tot documenten en bestanden 
Sommige bestanden, zoals een spreadsheet met de namen en 
contactgegevens van je klanten, mogen niet in verkeerde handen 
komen. Daarom moet je een oplossing gebruiken waarmee je de 
toegang tot bestanden kunt beperken, kunt bepalen of werknemers 
documenten mogen bewerken en kunt voorkomen dat documenten 
worden afgedrukt.

Beperk de toegang, zelfs als het bestand buiten het 
bedrijf wordt opgeslagen 
Wat als een werknemer een bestand naar iemand buiten het 
bedrijf e-mailt of opslaat op zijn of haar pc? Je moet altijd de 
controle over je data behouden. Zorg er dus voor dat alle genomen 
beschermende en beperkende maatregelen altijd en overal geldig 
zijn.
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Het is tijd 
om je bedrijf 
veilig te 
runnen: 
volgende 
stappen
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Microsoft 365 is een complete, intelligente oplossing die werknemers in staat stelt 
om creatief te zijn en veilig samen te werken in de huidige hybride wereld. Met 
behulp van kunstmatige intelligentie worden opkomende bedreigingen in realtime 
geïdentificeerd en wordt hiertegen bescherming geboden. Met Microsoft 365 kun je 
eenvoudig en effectief de valkuilen aanpakken die in dit eBook worden besproken, 
waardoor een veilige hybride werkomgeving mogelijk wordt.

Je bedrijf altijd en overal veilig blijven runnen?

Met Microsoft 365 kun je het volgende: 

 Apparaten beveiligen
Bepaal welke apparaten en gebruikers toegang hebben tot 
bedrijfsinformatie, pas beveiligingsbeleid toe om de data op 
elk apparaat te beschermen en verwijder bedrijfsdata van 
verloren of gestolen apparaten.

 Bedrijfsdata beschermen
Versleutel vertrouwelijke e-mails, blokkeer het delen van 
vertrouwelijke data (zoals creditcardnummers) en beperk het 
kopiëren en opslaan van bedrijfsdata.

 Verbeterde antivirusbescherming gebruiken
Stel beveiliging tegen malware in op alle apparaten en maak 
gebruik van beheermogelijkheden die inzicht bieden in 
actieve bedreigingen in je omgeving.

 Bescherming bieden tegen cyberbedreigingen
Bescherm je bedrijf tegen onveilige bijlagen, verdachte 
links, phishing en ransomware. Met deze oplossing kun je 
ook malware detecteren in e-mailbijlagen en geavanceerde 
meervoudige verificatie inschakelen.

 Veilige externe toegang bieden
Allow employees to securely access business apps from Geef 
werknemers overal veilig toegang tot zakelijke apps, help bij 
de bescherming tegen verloren of gestolen wachtwoorden, 
bied de juiste toegang aan de juiste mensen en houd hackers 
zo op afstand.
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Ons doel? Waarde toevoegen met 
slimme technologie.
Bij MostWare geloven we dat 
iedere organisatie toegang 
moet hebben tot de mooiste IT-
oplossingen. Daarom delen wij al 
sinds 1990 graag onze kennis en 
kunde. Inspireren met IT noemen 
we dat. Dat doen we altijd vanuit 
het oogpunt van onze klant. 
Door verder te kijken dan de 
vraag die vandaag op tafel ligt. 

Daarbij zijn we niet bang om 
buiten de gebaande paden 
te treden. Zo vinden we 
oplossingen die ook morgen en 
in de toekomst nog aansluiten 
bij jouw bedrijfsvisie. Of je nu op 
zoek bent naar een manier om 
jouw moderne werkplek vorm te 
geven, slimme data wilt inzetten 
of de infrastructuur en veiligheid 
naar een hoger plan wilt tillen, 
MostWare is jouw partner op IT-
gebied.

 
Van der Helmlaan 1a,  
2321 EA Leiden 
www.mostware.nl  
info@mostware.nl  
071-57 91 010
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