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Meer dan 90% van de cyberaanvallen ontstaan doordat medewerkers slachtoffer zijn    

geworden van phishing- of andere social engineering pogingen. Medewerkers zijn hier-

door voor veel organisaties de grootste risicofactor. Het is belangrijk dat medewerkers 

zich bewust zijn van hun    rollen en verantwoordelijkheden, en de noodzaak van oplet-

tendheid en beveiligingsmaatregelen in-

zien.   

Binnen het snelgroeiende landschap van  

cyberaanvallen is social engineering de 

meest voorkomende bedreiging.  

Wat is social engineering?  

Bij social engineering misbruikt een        

aanvaller menselijke eigenschappen,  

zoals: onwetendheid, vertrouwen en            

nieuwsgierigheid om gevoelige informatie 

of inloggegevens afhandig te maken.  

Deze social engineering pogingen zorgen ervoor dat medewerkers een grote risicofactor 

zijn voor de beveiliging van je organisatie.   

Awareness  

Bewustzijn met betrekking tot beveiliging en compliance, ook wel ‘awareness’ genoemd, 

is een belangrijke eigenschap die gebruikers moeten hebben. Het herkennen van  

phishing-mails, vermijden van eenvoudige wachtwoorden en niet zomaar overal inloggen  

verkleinen de kans dat de aanvaller in zijn poging zal slagen. Zorg dragen dat medewer-

kers zich bewust zijn van de gevaren die er spelen is een grote uitdaging. Herke ICT Group 

biedt daarom een awareness programma, dat inzicht geeft in de risico’s en zorgt voor             

bewustwording bij jouw medewerkers.  

Verhoog het bewustzijn 

van medewerkers 

 

Hoe alert is jouw organisatie? 
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Phishing mail 

Een veelgebruikt middel voor het achterhalen van bijvoorbeeld inloggegevens is e-mailverkeer.   

Een frauduleuze maar realistisch ogende e-mail die afkomstig lijkt te zijn van bijvoorbeeld de 

bank, bevat een link die gebruikers naar een inlogpagina leidt. Zodra gebruikers hun inloggege-

vens invoeren vallen deze direct in verkeerde handen.   

Bij de phishing e-mail module simuleren wij een phishing poging en achterhalen wij of jouw me-

dewerkers voldoende bekwaam zijn in het herkennen van deze e-mailberichten. Op het moment 

dat gebruikers op de link in de e-mail klikken en hun inloggegevens invoeren, worden zij gecon-

fronteerd met een pagina waar informatie gegeven wordt over de simulatie, hierbij wordt dan te-

vens aangegeven dat het account nog veilig is.   
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Telefonische phishing 

Bij telefonische phishing wordt iemand opgebeld door een persoon die zegt bij bijvoorbeeld de 

Servicedesk van Microsoft te werken. Door het winnen van vertrouwen wordt geprobeerd inlog-

gegevens, creditcardgegevens of andere gevoelige gegevens te achterhalen.    

Bij de telefonische phishing module neemt een security consultant van Herke ICT Group contact 

op met personen binnen jouw organisatie. Hierbij wordt geprobeerd informatie te achterhalen en 

van afstand in te loggen op de computer van de gebruiker. Tijdens het gesprek geven wij de per-

soon enkele aanleidingen die wantrouwen zouden moeten wekken. De reactie hierop krijgt een 

score toegekend.   

Na afloop van de pogingen wordt een rapportage opgeleverd waarin de bevindingen en scores 

van de campagne worden toegelicht, deze rapportage stelt je in staat vervolgstappen te nemen 

die het bewustzijn verhogen.  
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Fysieke media 
Het gebruik van USB sticks vormt voor organisaties een groot risico. Vooral wanneer deze geen 

eigendom zijn van de organisatie, maar bijvoorbeeld ontvangen zijn via post. Een USB stick kan 

malware bevatten die op het moment dat deze aangesloten wordt direct schade toebrengt aan 

de computer en alles wat hiermee verbonden is. 
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Bij de fysieke media module stuurt Herke ICT Group een geprepareerde, maar onschuldige USB 

stick per brievenpost naar het adres van jouw organisatie. Wanneer een gebruiker deze gebruikt 

(aansluit), worden wij op de hoogte gesteld en zien wij door wie de USB gebruikt is. Ook wordt 

de gebruiker direct geconfronteerd met een waarschuwing, waarbij aangegeven wordt dat de 

computer nog veilig is. 

Veel gebruikers geven aan dat ze nooit zomaar een onbekende USB zullen aansluiten. Maar in de 

praktijk wordt dit uit nieuwsgierigheid vaak wel gedaan. De fysieke media check is daarom een 

ideaal middel, zodat je inzicht krijgt in wat de gevaren van (onbekende) fysieke media voor jouw 

organisatie zijn.  



 

Mystery visit 

Benieuwd hoe jouw collega’s reageren als er een onbekend persoon door de gang loopt en wat 

een security consultant opvalt als hij in de rol van bijvoorbeeld “printermonteur” jouw organisatie 

probeert te doordringen? 

Bij een mystery visit bezoekt een security consultant van Herke ICT Group jouw kantoorpand.   

Tijdens ons bezoek aan het kantoorpand letten wij kritisch op de fysieke veiligheid binnen de or-

ganisatie, zoals:  

• In hoeverre kan er toegang verkregen worden tot het pand en individuele werkruimtes? 

• Zijn er inloggegevens te achterhalen of worden deze door gebruikers genoteerd? 

• Vergrendelen gebruikers de computers wanneer zij de werkplek verlaten? 

• Zijn de fysieke netwerken binnen het pand voldoende beveiligd?  

Na afloop van het bezoek ontvang je een rapportage met een beoordeling van alle bevindingen 

en een advies over de manieren waarop de aanwezige risico’s verminderd kunnen worden.  
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Wachtwoordcontrole 

Het gebruik van wachtwoorden is de belangrijkste methode voor het beveiligen van accounts. 

Toch kiezen veel gebruikers voor eenvoudige wachtwoorden die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld 

de naam van een huisdier of straatnaam. Aanvallers gebruiken methoden die per minuut duizen-

den wachtwoordcombinaties proberen, een eenvoudig wachtwoord kan hierdoor snel achterhaald 

worden.   

Bij de wachtwoordcontrole maakt Herke ICT Group gebruik van dezelfde technieken als aanvallers. 

Zo heb je snel inzicht in gebruikers die een té eenvoudig wachtwoord gebruiken. 

Tijdens de wachtwoordcontrole maken wij gebruik van twee password-guessing technieken: 

• Brute Force Dictionary Attack – middels een geautomatiseerde trial-and-error methode 

worden meerdere wachtwoorden uit een zogeheten ‘dictionary file’ geprobeerd. 

• Password Spray Attack – veelgebruikte en standaard wachtwoorden worden geprobeerd 

tegen een lijst met gebruikersaccounts.    

Na afloop van de controle ontvang je een rapportage met het percentage gebruikers waarvan het 

wachtwoord onvoldoende is. Ook geven wij aan of dit boven of onder het gemiddelde van andere 

organisaties zit. De betrokken gebruikers worden individueel benaderd met een verzoek het 

wachtwoord te wijzigen.  
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Training en kennis 
Inzicht krijgen in het bewustzijn van medewerkers is de            

eerste stap.  

Bij de training en kennis module leren medewerkers door een  

interactieve training veilig om te gaan met informatie en bedrijfs-

gegevens. Ook wordt door middel van praktijkvoorbeelden     

aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn van onoplettendheid.    

- Training  – een interactieve training om je medewerkers te 

leren wat de gevaren zijn op het gebied van social engineering.     

 - Awareness Posters – posters die medewerkers wijzen op de 

gevaren. Door posters wordt informatie herhaaldelijk benoemd.   

Na deze training weten gebruikers hoe ze phishing pogingen kun-

nen herkennen en weten ze wat de risico’s kunnen zijn voor de 

organisatie.   

Een training is een ideaal middel om het grootste risicogebied 

met betrekking tot informatiebeveiliging te verkleinen.  

Een periodieke herhaaltraining zorgt ervoor dat het bewustzijn op 

het juiste niveau blijft.   

“Met een perio-

dieke herhaal-

training blijft het 

bewustzijn op het 

juiste niveau.” 



 

Conclusie 
IT-security gaat volgens ons verder dan de gebruikelijke maatregelen die je als organisatie kunt  

nemen. Naast het beveiligen van je bedrijfsnetwerk, het creëren van veilige werkplekken en het  

beveiligen van apparaten, kan investeren in het security bewustzijn van je medewerkers veel  

ellende voorkomen.  

Wij vinden alle maatregelen rondom het  

beveiligen van je werkplek is belangrijk.  

Maar misschien nog belangrijker is de  

bewustwording van jouw medewerkers.  

Want als medewerkers niet continu het  

belang van veiligheid voor ogen hebben,  

bieden zelfs de meest geavanceerde  

maatregelen geen bescherming meer.  

 

Het is daarom belangrijk om te weten waar jouw organisatie 

staat als je toekomstbestendig wil blijven opereren en  

innoveren. De Awareness check geeft daarin een  

duidelijk beeld.  

Op die manier kunnen we heel gericht in kaart brengen  

waar de security gevaren binnen jouw organisatie zitten.  

Na de modules van de awareness check weet je precies waar 

je organisatie staat en bieden wij voor elke bepaalde fase in 

ons security-awareness volwassenheidsmodel een  

passende oplossing. 

 

pagina 9 van 10 



contact@herke.nl +31 72 727 11 00 

Wij zijn Herke ICT Group, wij helpen organisaties bij hun digitale transformatie.  

Met ruim 60 enthousiaste en gepassioneerde mensen zijn wij dé reisleider binnen de digitale transfor-

matie voor kleine en middelgrote bedrijven.  

Met onze kennis van IT en expertise van bedrijfsprocessen, laten wij bedrijven voorop lopen zodat zij 

hun IT effectiever en slimmer inzetten en meer winstgevend kunnen opereren.  

Met onze Digital Cloud Suite bieden wij innovatieve oplossingen voor al jouw IT-uitdagingen. 

 

Over Herke ICT Group 


