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COMPUTERBEVEILIGING 

Een computer kan sneller gekraakt
worden als er een oud
besturingssysteem op draait dat geen
updates meer kan uitvoeren. Updates
worden vaak vrijgegeven om gaten te
dichten, die geconstateerd werden
nadat een hacker via de
softwareschade had toegebracht. Zorg
er daarom steeds voor dat niet alleen
jouw besturingssysteem, maar ook
andere software up to date is. Kies je
ervoor om geen nieuwe software aan
te scha�en en word je vervolgens
slachto�er van dieven die jouw geld
stelen, dan zal de bank al bij voorbaat
geen schadevergoeding geven als ze
weten dat je nog met een oud
besturingssysteem werkt.  
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WACHTWOORDEN

Gebruik voor accounts altijd
verschillende wachtwoorden die sterk
zijn. Dus met grote en kleine letter,
cijfers en symbolen. Ook
wachtwoorden die een zin bevatten
kunnen moeilijk gekraakt worden.
Neem geen voor de hand liggend
wachtwoord, zoals jouw verjaardag,
want er gaan in het criminele
circuitlijsten rond met veelgebruikte,
gekraakte wachtwoorden. En wordt er
dan toch ergens een datalek
geconstateerd waarbij jouw gebruikte
wachtwoord werd gestolen, dan is het
minder erg omdat het dan slechts om
één account gaat en niet al jouw
accounts. Wil je op extra veilig spelen,
verander dan jouw wachtwoorden om
de 3 maanden.  
 



EMAILLINKS 

Een veel voorkomende fout is nog steeds het
aanklikken van dubieuze links die via een email
worden aangeboden. Bijvoorbeeld om jou naar
een valse site te lokken, die in handen is van
criminelen die er geld mee willen verdienen. Ze
kunnen claimen dat je jouw bankgegevens bij
hun moet veri�ëren door op een scherm in te
loggen die exact overeenkomt met het scherm
van jouw echte bank. Zodoende kunnen ze jouw
inloggegevens onderscheppen en hebben ze vrij
spel om jouw bankrekening te plunderen. Dit
noem je phishing.  



Kijk daarom altijd eerst naar de afzender in de email. Staat de domein van het
geclaimde bedrijf ook daadwerkelijk achter het apenstaartje in het e-mailadres
van de afzender? Of staat er een heel ander e-mailadres met een onbekende
domein? Dan kun je er al zeker van zijn dat dit een frauduleuze email is. Ook als je
op beantwoorden klikt zie je waar een email naar toe zou gaan. Ook dan is het
van belang dat je als domein het bedrijf ziet staan. Vertrouw dus nooit zomaar
een email met een link waarop je moet klikken. Ben je echter wél nieuwsgierig of
het om een eerlijk bericht gaat? Kijk dan of je de link handmatig in de browser
kunt invoeren zonder via jouw email in te loggen. Hiervoor ga je met de muis op
de link zonder erop te klikken en kun je de link vervolgens overschrijven via de
popup. Waarschijnlijk zul je meteen een raar adres opmerken en kun je dit beter
weggooien. 
Een ander fenomeen zijn e-mails waarin er gezegd wordt dat iemand, die jou
niet kent, zo gul is om miljoenen dollars aan jou te doneren omdat hij niet meer
lang te leven heeft! Je hoeft alleen maar op de email te reageren en het fortuin
komt naar je toe… Trap hier NOOIT op in! Ook niet als het om een publieke
persoon gaat die jou heeft verkozen een donatie te geven. Meestal zitten er
criminelen uit Nigeria achter die jou over willen halen om eerst een bedrag over
te maken voordat ze het geld over kunnen maken. Je raadt het al, het geld vanaf
hun kant komt dus nooit naar jou toe, nadat ze het jouwe hebben ontvangen.  
 



GRATIS SOFTWARE  

Je kent het vast wel. Je bent op de pc bezig en wilt iets nieuws uitproberen
waarvoor je extra software nodig hebt die je nog niet hebt geïnstalleerd. Vaak
kost dat geld en moet je eerst een abonnement afsluiten. Het is verleidelijk om
dan te googelen of dezelfde software niet ook ergens gratis te downloaden is.
Vaak vind je dan ook op een onbekende site een gratis aanbieding en denk je zo
veel geld te besparen. Hier schuilt dan ook het gevaar. Blij het gevonden te
hebben ga je het downloaden en installeren. Wat je vaak niet weet is dat er bij
gratis software naast piepkleine andere programma’s ook regelmatig virussen
en malware mee worden geleverd. Deze kunnen jouw pc   besmetten en data
stelen of gegevens verzamelen. Dat is dan de prijs die je bij het gebruik van gratis
software moet betalen. De software doet verder prima zijn werk, terwijl jouw pc
ook nog heel andere zaken aan het uitvoeren is zonder dat je er erg in hebt. 
Het wordt daarom geadviseerd om betrouwbare websites voor Downloads te
bezoeken die bekend staan om hun veilig werkende software. Bijvoorbeeld van
Adobe. Meestal kun je ook voor 30 dagen eerst een proefabonnement afsluiten
om te kijken of dit iets voor je is. Mocht dit allemaal niet naar wens zijn en wil je
toch liever gratis software gebruiken laat deze dan eerst door een virusscanner
scannen. Google ook even op de naam van het bedrijf en de software zodat je de
reputatie kunt checken.  
 



INTERNETGEDRAG

Ben je actief op de socialmedia en plaats je er jouw privézaken op om met
vrienden en anderen te delen? Dan is de kans groot dat jouw wachtwoorden
sneller gekraakt kunnen worden door logische beredenering. Ook kan men jouw
identiteit sneller overnemen als je jezelf blootstelt aan het publiek door veel
foto’s van jezelf en activiteiten te delen. De mens is in deze de zwakste schakel.
Het misbruik hiervan noem je Social enginering. Wees daarom zuinig met het
delen van gevoelige gegevens en jouw handtekening. Lees altijd de kleine
lettertjes voordat je jouw gegevens publiek maakt via internet en wees je bewust
van de risico’s.
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WEBSITES BEZOEKEN 

Ook het bezoeken van gevaarlijke
websites die afgeraden worden door
Google kunnen voor problemen op
jouw pc zorgen. Je hoeft er niet van uit
te gaan dat elke website die door
Google als schadelijk wordt beschouwd
ook daadwerkelijk schadelijk is. Het
kan namelijk zijn dat het slechts om
een verouderde website gaat die niet
meer optimaal functioneert. Of dat het
om een website gaat die geen geldig
SSL certi�caat heeft, waardoor je in de
browser geen groen hangslotje ziet.
Google geeft in dit geval aan dat deze
website niet aangeraden wordt om te
bezoeken. Iets wat je als professioneel
bedrijf beter dan ook niet kunt doen.  
 



Mocht je op een dag veel gesurft hebben en ben je niet
zeker of jouw pc besmet is, verwijder dan altijd jouw
cache, geschiedenis en cookies. Er is ook software op de
markt die ongewenste tracking cookies kan opsporen en
verwijderen. Je kunt via het programma veel laten
verwijderen. Het programma Ccleaner.com is software
die ik hiervoor kan aanbevelen.
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WEBSITE
BEVEILIGING

Als eigenaar van een bedrijf heb je
natuurlijk een eigen website om
belangrijke informatie over jouw zaak
te laten zien. Misschien heb je ook een
webshop waarmee je producten
verkoopt? Dan weet je dat er
tegenwoordig een cookiemelding
geplaatst moet worden en dat je met
een AVG te maken heb. De AVG staat
voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming, wat betekent
dat je bij de bezoeker aangeeft wat je
met de gevoelige informatie van jouw
klanten doet als die iets bij jou kopen.
Je bent verplicht om de gegevens op
een of ander manier te beschermen
zodat het veilig blijft om zaken met je
te doen. Je moet dus naast en
cookiemelding ook een
Privacyverklaring hebben die juridisch
correct is. Heb je die nog niet? NOS-
DESIGN kan jou hierbij helpen.



Het is aan te raden dat hoe meer informatie je verzamelt hoe voorzichtiger je
moet zijn met de gegevens dat deze niet op straat belanden. Niet alleen is dit
nodig voor hun veiligheid, maar ook voor jouw bedrijf. Stel, je bent al jaren bezig
om een klantenkring op te bouwen en jouw website wordt plotseling door
hackers gekraakt of nog erger, je hebt niet voor een goede beveiliging gezorgd
waardoor de gegevens zomaar op te vragen zijn. Dan wil je natuurlijk niet dat
jouw reputatie schade oploopt omdat de data van jouw klanten werd gestolen en
doorverkocht. 
Je bent verplicht om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
en bovendien jouw klanten te informeren dat hun data gelekt is. Kijk maar naar
het bericht over het bedrijf ALLEKABELS dat onlangs slecht in het nieuws kwam
vanwege een groot lek die ze hebben verzwegen. Dit bedrijf zal vele klanten
kwijtgeraakt zijn en hun opgebouwde naam zal voorgoed een deuk hebben
opgelopen.  
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5212318/allekabels-gehackt-
privegegevens-miljoenen-nederlanders-op-straat 
 
 



WAT ZOU JE OP EEN WEBSITE MOETEN
BEVEILIGEN? 

 
Het is voor een bedrijf onmisbaar dat de zakelijke website met alle data erg goed
wordt beveiligd om criminelen geen kans te geven. Ook als je denkt “ik ben maar
een ZZP’er” is het belangrijk om jouw zaken op orde te hebben als je succes wilt
hebben en een trouwe klantenkring wilt opbouwen.
 
De volgende data is interessant voor hackers:
 
•    De persoonsgegevens van een klant 
•    Emailadressen van jouw klanten 
•    De website 
•    De database 
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ACQUISITIEFRAUDE

Acquisitiefraude komt vaak voor via
spookfacturen. Een factuur van een
klein bedrag wordt vaak ingeboekt in
het facturatiesysteem en een niet-
oplettende manager kan deze zomaar
goedkeuren.
 
Tips om acquisitiefraude te
voorkomen:
 
• Lees altijd de kleine lettertjes.
• Wees schaars met je handtekening.
• Wantrouw het wanneer verkopers
verwijzen naar eerdere toezeggingen
van collega's.
• Laat elke opdracht bevestigen met
een opdrachtbevestiging gekoppeld
aan een factuur.
• Indien mogelijk: werk met PO-
nummers of andere vormen van
inkoopkenmerken.
 



MEDEWERKERS

Als je op kantoor werkt met meerdere medewerkers
dan wordt het aangeraden om op jouw werkplek
nooit aantekeningen of documenten onbeheerd te
laten liggen. Laat jouw desk altijd opgeruimd en leeg
achter om eventuele fraude te voorkomen. Het komt
regelmatig voor dat er intern fraude wordt gepleegd
en dan is het stelen van belangrijke data en
wachtwoorden een belangrijk onderdeel ervan.
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Dit e-book is tot stand gekomen door
Natalia O.Schwermer, founder van
NOS-DESIGN te Den Haag. Niets van
dit boek mag zonder toestemming
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Natalia heeft zich naast
multimediadesign en webdesign ook in
Cyber Security gespecialiseerd en leert
nog steeds bij.  
Heeft u na het lezen van dit eboek
vragen of hulp nodig voor een goede
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