
Cyber Safe Bedrijven: Preventiefiche

bedrijven

Waaraan moet je denken als je de computernetwerken en informatiestromen in jouw bedrijf wilt beveiligen?  
Wij helpen je op weg met onze preventietips!

Alles begint bij een goed informatieveiligheidsbeleid 
 
Maak daarom eerst een scan van alle vormen van informatie en informatiedragers, analoog (op papier) en digitaal (op 
een harde schijf). Analyseer ook de systemen die de informatie verwerken (programma’s, databases, hardware etc.) 
en de processen in je bedrijf.

Beslis vervolgens welke maatregelen je zult nemen. Voorbeelden van informatiebeveiligingsmaatregelen zijn:  

•  een clean desk policy;

•  een duidelijk autorisatiebeleid i.v.m. mobiele apparaten;

•  in-dienst- en uit-dienstprocedures;

•  het werken met cloudtoepassingen.

Zorg ervoor dat het informatiebeveiligingsbeleid is beschreven en dat het gekend is bij alle medewerkers. 
Ten slotte is het belangrijk dat je een verantwoordelijke voor de informatiebeveiliging aanduidt.

Alerte werknemers

Een belangrijke schakel in de preventie van cyberincidenten is de kennis en de discipline van werknemers. 

Cybercriminelen gebruiken vaak phishingberichten om ransomware in een bedrijf binnen te smokkelen of om toe-
gangsrechten te bekomen. Voor die berichten gebruiken ze alle mogelijke kanalen: e-mails, sms, instant messaging en 
sociale media. Zorg ervoor dat werknemers aandachtig en voorzichtig met die kanalen omgaan. 

Veilige wachtwoorden 

Cybercriminelen kunnen soms inloggen op het beveiligde netwerk van een bedrijf door misbruik te maken van veel-
voorkomende wachtwoorden. Zogenaamde sterke wachtwoorden kunnen dat voorkomen. Een sterk wachtwoord heeft 
een voldoende lange combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. 

Een ingewikkeld wachtwoord kun je makkelijker onthouden als je een volledige zin gebruikt waarbij je de klinkers ver-
vangt door een cijfer of gebruikmaakt van afkortingen. Bijvoorbeeld, de zin ‘Ik hou van sporten op vrijdag!’ wordt dan 
‘1k<3v4nsp0rt3n0pvr1jd4g!’. Gebruik ook altijd verschillende wachtwoorden voor je verschillende accounts. Te veel 
moeite om ze allemaal te onthouden? Dan is een wachtwoordmanager de ideale oplossing. 
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Ook de volgende maatregelen m.b.t. je werknemers verhogen de cyberveiligheid van jouw bedrijf:  

• bij het vastleggen van functiebeschrijvingen van medewerkers houd je best rekening met gescheiden  

bevoegdheden en rechten;

• wijzig de toegangsrechten van een werknemer zodra zijn/haar functie wijzigt;

• voer een ‘clean desk policy‘ in, zo is informatie ontoegankelijk voor onbevoegden;  

• laat alle werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen;

• stel interne richtlijnen op voor het gebruik van internet en sociale media; 

• organiseer opleidingen zodat werknemers risicosituaties herkennen en beveiligingsprocedures kunnen toe-
passen (bijv. wat je moet doen bij een mogelijk cyberincident); 

• maak werknemers bewust van het risico van: 

  slordig omgaan met logingegevens; 

  klikken op links of bijlagen bij e-mails van onbekende afzenders;

  behandelen van e-mails van een schijnbaar betrouwbare afzender maar met een ongewoon verzoek;

  doorgeven van persoonlijke gegevens aan onbekenden;

  slordig omgaan met vertrouwelijke documenten;

  onbeheerd achterlaten van onbeveiligde pc’s; 

  zichtbaar transporteren en het onbeheerd achterlaten van (onbeveiligde) laptops.

Hardware en software binnen het bedrijfsnetwerk 
 
Om te vermijden dat besmette software of hardware het bedrijfsnetwerk binnendringen, zijn de volgende maatregelen 
aanbevolen: 
• maak afspraken rond het veilig gebruik van de eigen toestellen (pc, smartphone, …) van werknemers binnen het 

ondernemingsnetwerk (BYOD-beleid = Bring Your Own Device);
• installeer nieuwe hardware pas na een autorisatieprocedure en door een daartoe bevoegde werknemer;
• test nieuwe software eerst alvorens ze te installeren op het bedrijfsnetwerk.

Beveiliging van het bedrijfsnetwerk

De meest recente softwareversie

• Werk steeds met de laatste versie van het bestu-
ringssysteem op je pc. Hierdoor verzeker je jezelf 
van een automatische update door de producent in 
geval van een beveiligingsprobleem. De meest voor-
komende besturingssystemen zijn Microsoft Win-
dows en Apple MacOS. Bij Apple krijg je altijd gratis 
de laatste versie van MacOS voor zover je hardware 
het ondersteunt.

• Hou bovendien al je systemen up-to-date. Ran-
somware maakt misbruik van securityfouten in het 
besturingssysteem of applicaties zoals Acrobat Rea-
der of Chrome. Alle systemen zoveel en zo vaak mo-

gelijk up-to-date houden voorkomt al veel schade. 
Bovendien geven de meeste besturingssystemen en 
populaire applicaties melding van nieuwe versies of 
updates. Installeer die zo spoedig mogelijk en ver-
geet daarbij niet de weinig gebruikte systemen, ser-
vers, software of toestellen die onderdeel zijn van je 
bedrijfsnetwerk.

• Recente antivirussoftware detecteert niet alleen vi-
russen maar bevat de juiste technologie om ransom-
wareactiviteit te detecteren, te melden en te stoppen. 
Let op voor gratis varianten van antivirussoftware, 
die zijn ofwel beperkt in hun kunnen of bevatten 
soms zelf virussen. Trap ook niet in de plotse mel-
dingen die je ziet verschijnen op je smartphone of 
in je browser die melden dat een virus gevonden is. 
Dat is ook een vorm van phishing om ransomware te 
laten binnenglippen. Vertrouw op je IT-leverancier of 
pc-boer om de hoek voor een kwalitatief antivirus-
product.
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Maak een back-up Vernietiging en verwijdering hard- en 
software en data

Maak geregeld een back-up van je gegevens. Mocht je 
alsnog slachtoffer worden van ransom-ware, dan kun 
je snel terug operationeel zijn door de back-up terug 
te zetten. Let op de volgende zaken bij het maken van 
een back-up:

• maak minstens wekelijks een back-up;

• bewaar de back-up offline op een veilige, afgeslo-
ten plek;

• koppel het medium waarop je de back-up zet (bijv. 
USB-schijf) los van het bedrijfsnetwerk. Ransom-
ware zal trachten alle bestanden, dus ook die op 
een USB-schijf, onleesbaar te maken;

• een back-up in de cloud is ook een goede oplos-
sing;

• controleer of de back-up geslaagd is en beschrijf in 
een procedure  wat er moet gebeuren wanneer de 
back-up niet is gelukt;

• test regelmatig of de back-up kan worden terugge-
zet.

Om te vermijden dat hardware, software of data na 
hun buitengebruikstelling niet in verkeerde handen 
vallen, neem je best de volgende maatregelen:

• zorg ervoor dat digitale informatiedragers (pc’s, 
harde schijven, smartphones, …) en fysieke do-
cumenten na gebruik worden vernietigd. Bepaal 
ook wat er moet gebeuren bij verlies van dergelijke 
informatiedragers;

• zorg ervoor dat wanneer je overstapt naar een 
andere softwareapplicatie je de data in de oude 
applicatie wist, na overzetten naar de nieuwe soft-
ware. 

Gebruik ten slotte enkel originele hardware en software. Illegale toestellen en ver-
sies kunnen al drager zijn van malware of virussen.

Fysieke beveiliging van ruimten en van apparatuur 
 
Toegangsbeveiliging bedrijfsruimten 

 
De toegangscontrole tot de bedrijfs- en serverruimte(n) is een belangrijk onderdeel van de beveiliging van data. 
Evalueer hiervoor de volgende tips:

• Fysieke toegang tot het bedrijf: implementeer een toegangscontrole voor medewerkers, externe dienst-verle-
ners (bijv. schoonmaakploeg, onderhoudsmonteurs) en klanten;  

• Fysieke toegang tot essentiële ICT-apparatuur (servers, routers, poorten, etc.):

  sluit de serverruimte altijd af;

  geef enkel toegang tot de serverruimte aan bevoegden met toegangsverificatie (bijv. een pasje);

  controleer leveranciers wanneer ze in de serverruimte werken en laat enkel bevoegd personeel van  
 de leverancier toe;

  schakel netwerktoegangspoorten die niet in gebruik zijn fysiek uit via netwerkswitches;

  controleer de onbevoegde toegang tot netwerktoegangspoorten en plaats fysieke barrières om toegang 
  door onbevoegden te voorkomen;

  bemoeilijk de fysieke toegang tot datakabels binnen de onderneming om het onderscheppen van  
 dataverkeer te verhinderen. Sluit kabelkasten altijd goed af.

Gebruik afgesloten spreekkamers voor contacten met klanten en leveranciers. Laat geen vertrouwelijke informatie 
rondslingeren in die spreekkamers en voorzie de aanwezige pc’s van een toegangsbeveiliging.
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Beheer en onderhoud van de IT-apparatuur 

Een goed beheer van je IT-apparatuur houdt in dat je altijd weet welke apparaten in gebruik zijn en waarvoor ze worden 
gebruikt. Dat verkleint de kans dat ze worden gestolen.

Houd rekening met volgende zaken wanneer je het verlies van data wilt voorkomen:

• bewaar een integraal overzicht van alle IT-apparatuur, inclusief de fysieke locatie van de apparaten;

• voorzie elk apparaat van een barcode of ander middel voor eenvoudige herkenning;

• leg vast welke apparatuur vanuit de onderneming mag worden meegenomen en welke toestemming daar-
voor nodig is;

• hou bij plaatsing van IT-apparatuur rekening met omgevingsfactoren zoals zichtbaarheid en bereikbaarheid 
van buitenaf;

• controleer op regelmatige tijdstippen of IT-apparatuur aanwezig is op de beschreven locatie; 

• zorg voor fysieke veiligheidsbarrières om IT-apparatuur te beschermen tegen diefstal of vernieling (bijv. ver-
ankering);

• hou temperatuur en luchtvochtigheid in de serverruimte constant door klimaatregeling;

• zorg dat de klimaatregeling ook bescherming biedt tegen rook, stof, chemische dampen, ...;

• onderhoud de IT-apparatuur volgens voorschrift van de leverancier en laat onderhoudswerkzaamheden door 
deskundig personeel uitvoeren; 

• leg technische storingen, inclusief de genomen acties, vast voor evaluatie en onderzoek achteraf. 

Brandveiligheid 

Let op wanneer je in een serverruimte stekkerdozen aan elkaar koppelt om verschillende apparaten van stroom te 
voorzien want dat kan brand veroorzaken. Wanneer je dan ook nog andere spullen in de ruimte hebt staan, kan een 
kleine brand snel uitgroeien tot een grotere. Gebruik de serverruimte daarom enkel waarvoor ze bedoeld is en bewaar 
spullen die er niet thuishoren in een andere ruimte. Zorg er bovendien voor dat de serverruimte koel genoeg is en dat 
er een degelijke elektrische installatie is. 

Breekt er brand uit in een ruimte waar je jouw data opslaat? Gebruik dan nooit een poederblusser. De zouten die het 
poeder bevat, brengen onherstelbare schade toe aan de hardware. Een gasblussysteem met geavanceerde brand-
detectoren is een veel betere oplossing.


