
 

 
Alert Online: 10 Tips voor bedrijven 
Hebben je medewerkers de discipline om elke software update te installeren? En is iedereen zich 
voldoende bewust van cyberrisico’s? Zie onze tips om dit te organiseren. Afgezien van de tips 
staan er ook diverse documenten op deze website die je helpen om jezelf en je bedrijf op een 
veilige en verantwoorde manier in de digitale wereld te begeven 

1. Beveilig alle computers, beveilig uw draadloos netwerk 
Installeer een firewall: dit is software (of hardware) dat een verdedigingsmuur tussen je computer 

en het internet vormt. Met een firewall controleer en beheer je welke verbindingen tussen de 

computer en het internet worden opgezet. Zo kun je bepalen welke verbindingen je toestaat 
vanaf je computer naar het internet en omgekeerd. 

2. Zorg dat de fysieke veiligheid van de hardware in je bedrijf op orde is 
Denk aan goede sloten op ramen en deuren, afsluitbare interne deuren, een kluis, 
veiligheidskabels om computers mee vast te zetten aan bureaus en maatregelen om de schade bij 
diefstal, brand en overstroming zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. 

3. Stel gedragsregels vast als het gaat om downloaden of USB-stick gebruik 
Organiseer regelmatig trainingen voor je werknemers, zodat zij goed met de computerapparatuur 
kunnen omgaan en zich bewust worden van de noodzaak van digitale veiligheid. Onderwerpen 

voor een training kunnen zijn: wijzigen van wachtwoorden, installeren van updates, uitloggen en 
afsluiten van computers, risico’s van onveilig gebruik van het bedrijfsnetwerk, internetoplichting 
en cybercrime.  

Maak daarnaast afspraken met je werknemers, zodat zij weten wat er in het bedrijf wel en niet 

kan op het gebied van digitale veiligheid. Leg hierbij goed uit waarom deze regels van toepassing 
zijn, dit kweekt begrip voor wellicht impopulaire maatregelen. Een voorbeeld is grenzen stellen aan 
het gebruik van USB-sticks. Een bedrijf kan met zijn medewerkers afspreken om USB-apparatuur 
die door andere partijen aangeboden wordt of uit onbekende/onbetrouwbare bron verkregen is, 
niet met het bedrijfsnetwerk in contact te laten komen en te vernietigen.  

Een ander voorbeeld is het openen van bijlagen en links in e-mail: Maak met werknemers 
afspraken over het openen van bijlagen en links in berichten van onbekende afzenders. Het 

versturen van geïnfecteerde mail is nog altijd een veel gebruikte manier om malware op 
bedrijfsnetwerken te installeren. 

4. Installeer automatisch software updates en maak regelmatig back-ups 
Hiermee wordt voorkomen dat kwetsbaarheden in software door cybercriminelen gebruikt kunnen 
worden. Internetfraude komt het meeste voor bij verouderde software. Wanneer je regelmatig 
back-ups maakt en deze bewaart op een veilige locatie raken de bedrijfsgegevens niet definitief 
verloren wanneer het systeem uitvalt. 

Één back-up is niet genoeg. Maak van belangrijke bestanden altijd 2 back-ups die je op 
verschillende plaatsen bewaart. Zo voorkom je dat de back-ups bij brand of diefstal verloren gaan. 

5. Laat eenmaal per jaar een beveiligingsscan/pentest uitvoeren 
Laat eenmaal per jaar een beveiligingsscan/pentest doen om te kijken of je bedrijf goed beveiligd 
is tegen criminaliteit en vandalisme.  

 



6. Zorg voor een bedrijfscultuur die alert online is 
Organisaties waarbij iedereen het cyber-veiligheidsdenken goed tussen de oren heeft zitten zijn 

minder kwetsbaar voor cyberdreigingen. Daarvoor zorgen gaat verder dan alleen regels opstellen 

over hoe medewerkers zich veilig moeten gedragen. De menselijke factor is het belangrijkste: 
hoeveel voorzorgsmaatregelen er ook genomen worden, het is vaak de mens die de zwakste 
schakel vormt. Een goede communicatie over de noodzaak en de gevolgen van 
beveiligingsmaatregelen maakt medewerkers meer bewust van veiligheidsrisico’s.   

7. Wees transparant over privacy en bewaren van klantgegevens 
Krijg inzicht in de privacyrisico's van je producten en diensten: zijn deze in overeenstemming met 
de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op www.privacychecker.nl. Wees naar je klanten of 
contacten ook transparant over welke gegevens je voor welke doeleinden gebruikt en maak het 
mogelijk om daar bezwaar tegen aan te tekenen of deze toestemming in te trekken.  

8. Een IT-Project? Denk eerst na over (cyber) security 
Maak als bedrijf  eerst een risicoanalyse om de belangrijkste en meest kwetsbare onderdelen te 
identificeren en de beveiligingsmaatregelen hier op aan te passen. Schakel een externe partij in 
wanneer je zelf niet de benodigde kennis en vaardigheden in huis hebt om de beveiliging van je 

computers en netwerk te garanderen. Vraag bij collega’s, leveranciers en andere partners na bij 
wie zij hun ICT-ondersteuning inkopen, wellicht kunnen zij uit ervaring tips geven bij het zoeken 
naar advies en begeleiding. Digitale veiligheid is een integraal onderdeel van een organisatie. Als 

dit onvoldoende gewaarborgd is, gaat dit direct ten koste van het functioneren van de organisatie.  
Behandel  het dan ook niet als sluitpost.  

9. Weet op welke manier ICT en internet bijdragen aan de (vitale) bedrijfs- en 

productieprocessen van de organisatie 
Zorg voor een structurele en systematische aanpak bij het beveiligen van je bedrijfscomputers en 
–netwerk. Bepaal welke apparatuur en informatie er beschermd moet worden, met welke 
bedreigingen en risico’s het bedrijf te maken kan krijgen en welke maatregelen er al getroffen zijn. 

Maak procedures voor het opsporen en voorkomen van bedreigingen en hoe er op gereageerd 
moet worden. Maak duidelijk wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor het uitvoeren 
en controleren van deze procedures. Evalueer de plannen en procedures regelmatig en stel ze zo 
nodig bij. 

10. Aansluiten bij een keurmerk versterkt consumentenvertrouwen 
Een van de bekendste keurmerken in Nederland is www.thuiswinkel.org. Voor klanten is een 
keurmerk een teken dat ze zaken doen met een betrouwbaar bedrijf, dat zich aan bepaalde regels 
en wetten houdt. Ook is via een keurmerk vaak het kopersbelang beschermd, bv door de 

mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Controleer van een keurmerk ook wat de betekenis is, 
bijvoorbeeld door te kijken of het keurmerk voorkomt op de lijst van Consuwijzer. 

 

 
 

http://www.consuwijzer.nl/Keurmerken/

