
Wat is ransomware en wat doe 
ik er tegen?
De 7 grootste IT-bedreigingen van dit moment in begrijpelijke taal 
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Beheer van (mobiele) apparaten

Microsoft 365
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Ransom-wat?
Als organisatie of ondernemer word je tegenwoordig bijna dage-

lijks gewaarschuwd voor de gevaren van slechte IT-beveiliging. 

Horrorverhalen over afpersing door hackers of onderschepte 

e-mails halen de landelijke voorpagina’s. 

Ondanks deze groeiende aandacht is het helaas nog altijd matig 

gesteld met de beveiliging van zakelijke IT. Waar gaat dit mis? 

Wij denken dat het begint bij begrijpen en bewustwording. 

Voor IT-specialisten kennen termen als ransomware en phishing 

e-mails geen geheimen. Maar als ondernemer of manager in het 

mkb heb je een breed takenpakket. Hierdoor houd je simpelweg 

geen tijd over om je te verdiepen in al deze (nieuwe) risico’s 

rondom digitale beveiliging. 

Speciaal daarom bespreken we in deze whitepaper 

de belangrijkste hedendaagse veiligheidsrisico’s 

voor middelgrote organisaties. We leggen uit wat ze 

betekenen, wat ze veroorzaken, en vooral hoe je je er 

als organisatie tegen wapent. Als startpunt gebruikten 

we onderzoek van de Haagse Hogeschool naar de 10 

meest voorkomende vormen van cybercrime gericht 

op het mkb:

1. Malware

2. Ransomware

3. Phishing

4. Fraude / oplichting

5. Hacking

6. Diefstal van datadragers

7. Vernieling van gegevens

8. DDoS aanvallen

9. Afpersing

10. Identiteitsmisbruik

(Haagse Hogeschool, 2017)

Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden ‘gekidnapt’ 

totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem 

voor Nederlandse bedrijven. Dat signaleren beveili-

gingsonderzoekers, verzekeraars en brancheorganisatie 

MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf is 

slachtoffer. `

NOS, 2019

Waarom zijn aanvallen zo succesvol?
Het duurt een hacker gemiddeld slechts 4 minuten om in te breken, maar een organisatie 99 dagen om te ontdekken dat ze 

gehackt zijn.

opent een e-mail van 

aanvallers, 10% klikt op 

een link

63%   van de wachtwoorden is 

slecht, standaard of 

gestolen

53%    van gebruikers deelt 

per ongeluk gevoelige 

informatie

30%   
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1. Malware
Malware is een verzamelnaam voor allerlei vormen van kwaad-

aardige software, in het Engels ook wel ‘malicious software’ 

genoemd. 

De bekendste vorm is het virus. Een virus is er simpelweg op 

gericht om een computer, of delen daarvan, onbruikbaar te 

maken. Bijvoorbeeld door het aantasten van programma’s of het 

wissen van gegevens. Een virus ‘hecht’ zich aan een computer-

programma, en wordt vaak pas geactiveerd als de computerge-

bruiker een bepaalde actie uitvoert (bijvoorbeeld het programma 

openen). 

Een minder bekende vorm van malware is de worm. Net als 

een virus brengt dit stukje software schade aan, maar dit keer 

hoeft een computergebruiker hiervoor niets te doen. De worm 

verspreidt zich automatisch in het bedrijfsnetwerk, waardoor 

de impact snel groter wordt. Een bekend effect van malware 

is browser hijacking – hierbij word je als gebruiker tijdens het 

surfen (soms onbewust) naar andere websites geleid, waar je 

bijvoorbeeld producten kan kopen. De websites zijn lastig van 

echt te onderscheiden. Reken je hier af, dan geef je criminelen 

toegang tot je bankgegevens.

Software die meekijkt
Er is ook malware die zich, in plaats van het aanrichten van 

schade, richt op het ‘meekijken’ op een computer of netwerk. 

Een bekend voorbeeld is de Trojan-horse. Door onbewust een 

kwaadwillend programma te downloaden, laat de gebruiker een 

‘Trojaans Paard’ binnen. Eenmaal geïnstalleerd kijken de crimi-

nelen virtueel over de schouders mee. Soms worden getroffen 

computers zelfs op afstand bestuurd. Deze, en soortgelijke, 

software wordt ook wel spyware genoemd. 

Zeker als je veel privacygevoelige informatie verwerkt is ‘mee-

kijkende’ malware een enorm risico. Diefstal van data is een 

groeiend probleem. Vaak zijn het betalingsgegevens van consu-

menten, maar ook bedrijfsspionage neemt toe. 

Wat kan je er tegen doen?

• Zorg dat je van alle software en je besturings-

systeem de laatste versie gebruikt. Criminelen 

maken actief gebruik van fouten en kwetsbaar-

heden in oudere versies van bijvoorbeeld een 

internetbrowser

• Maak gebruik van goede, up-to-date antivirus-

software. Gratis varianten zijn niet  

meer voldoende.

• Druk medewerkers op het hart en/of maak het 

zelfs onmogelijk, om niet zomaar gratis,  

onbekende, software te downloaden – hier zit 

vaak malware bij.

• Maak gebruik van Automatic Threat Protection 

(ATP) van Microsoft – deze herkent ‘neppe’ en 

kwaadwillende websites

2. Ransomware
Waar een virus soms nog het werk is van een rebelse 

puber, gaat ransomware een stuk verder. 

Ransomware is software die een computer, data of 

een netwerk van een organisatie ‘gijzelt’ in ruil voor 

losgeld (ransom in het Engels). Betaal je niet dan kan 

je niet meer bij je data, of worden deze zelfs vernie-

tigd. Door in hun eisen logo’s te gebruiken van gezag-

hebbende instanties proberen de criminelen hun eis 

extra betrouwbaar te doen overkomen. Helaas biedt 

betalen zelden de garantie dat alles hersteld wordt.

Wat kan je er tegen doen?

• Volg dezelfde tips als voor malware

• Zorg additioneel voor automatische back-ups 

van je gegevens in cloud. Word je onverhoopt 

toch slachtoffer, dan kan je zo altijd op een 

andere manier bij je bestanden
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3. Phishing e-mails
Phishing is een verbastering van het Engelse fishing. Vissen 

dus. Maar vissen naar wat dan precies? Criminelen gebruiken 

phishing e-mails als hengels met aas. Van een afstand zien de 

e-mails eruit als officiële berichten van bijvoorbeeld banken, 

nieuwsmedia of overheidsinstanties. In deze mails worden 

ontvangers op verhullende wijze gevraagd om in actie te komen. 

Bijvoorbeeld door hun (bank)gegevens te updaten of verifiëren 

op een website. Uiteraard is deze website nep, en gaan de af-

zenders met je inlogggegevens aan de haal. Ook zijn er situaties 

waarbij bedrijven opdracht krijgen om goederen te leveren aan 

ogenschijnlijk betrouwbare afnemers. Uiteraard bleven deze 

goederen onbetaald. 

Lang waren deze e-mails gelukkig makkelijk te herkennen. 

Een slechte opmaak en veel spelfouten verraadde het amateu-

risme van de criminelen. Maar vergis je niet. Ook deze markt zit 

niet stil, waardoor de mails steeds lastiger van echt te 

onderscheiden zijn.

Wat kan je er tegen doen?
• Installeer Microsoft Automatic Threat Protection (ATP). ATP 

herkent nagenoeg alle vormen van phishing e-mails, en 

blokkeert deze voordat ze ook maar een inbox bereiken.

• De beveiliging is nu ook beschikbaar voor Microsoft’s 

populaire communicatieplatform Teams

• Train je werknemers in het herkennen van phishing e-mails 

en instrueer hen bij twijfel e-mails nooit te openen. 

De oplichters gaan zeer gewiekst te werk: 

het mailadres dat zij gebruiken is 

rmartinez@colruyt-group.com. Dat oogt als een echt 

adres, maar is het niet: colruytgroup.com wordt in één 

woord geschreven, zonder koppelteken.

Gondola, 2020
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4. CEO-fraude
We schreven het hierboven al: criminelen worden steeds handi-

ger in het vermommen van kwaadaardige e-mails. Hoe handig 

vraag je je af? Welkom in de wereld van CEO-fraude. Via Linke-

dIn zoeken de bendes eerst wie er ergens ‘de grote baas is’ en 

wie over betalingen gaat. Vervolgens maken ze een ‘persoonlijk’ 

bericht; geschreven door deze eindverantwoordelijke gericht 

tot een uitvoerend medewerker. Bijvoorbeeld een financieel 

directeur die een inkoopmedewerker de opdracht geeft om een 

grote inkoop te doen. Inhoudelijk en qua opmaak is deze mail 

amper van echt te onderscheiden. Alleen het emailadres van de 

afzender verraadt het bedrog. Uiteraard leidt ook deze e-mail 

naar neppe pagina’s voor het afrekenen, waardoor de bendes 

met geld of de inloggegevens aan de haal gaan. 

Wat kan je er tegen doen?
• Installeer Microsoft Automatic Threat Protection (ATP). Dit 

herkent nagenoeg alle vormen van phishing e-mails, en 

blokkeert deze voordat ze ook maar een inbox bereiken.

• Maak je werknemers bekend met CEO-fraude en laat ze bij 

twijfel altijd contact opnemen met de afzender

De directeur van een klein industrieel bedrijf uit het Bra-

bantse Mierlo maakte onbedoeld € 160.000 over naar 

internetcriminelen. De truc begon met een mailtje dat 

zogenaamd namens het moederbedrijf was verstuurd. 

Betalingen moesten volgens de criminelen voortaan 

naar een andere rekening. Enige tijd later volgde nog 

een mail met een lijstje achterstallige betalingen, iets 

dat evenmin reden was tot scepsis omdat dit in lijn 

was met de gebruikelijke gang van zaken. Het mail-

adres waar deze mails vandaan kwamen, bleek echter 

vervalst: de letter ‘i’ was veranderd in een ‘l’, waar je 

natuurlijk zo overheen leest. 

Eindhovens Dagblad, 2019
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5. Diefstal of verlies van datadragers
Tot nu toe hebben we het gehad over de ‘digitale diefstal’ van 

data. Maar dat is niet de enige bedreiging. Veel gevoelige data 

staan ook ‘gewoon’ opgeslagen op USB-sticks of harde schijven. 

Zeker voor het delen van grotere bestanden zien veel medewer-

kers dit nog altijd als de snelste oplossing. Een enorm risico.  

Er zijn helaas volop voorbeelden van werknemers die USB-sticks 

in de trein laten liggen of inbrekers die harde schijven meene-

men.

En dat is niet het enige. De afgelopen jaren zijn we massaal van 

lokale PC’s overgestapt op werken via laptops, tablets en smart-

phones. Al deze devices staan vol met gevoelige informatie, en 

via een paar klikken heb je toegang tot alle bedrijfsgegevens in 

de cloud. Onderschat daarom ook de beveiliging van je fysieke 

datadragers niet. 

Wat kan je er tegen doen?

• Help medewerkers om eenvoudig grote bestanden te de-

len zodat ze geen fysieke datadragers nodig hebben

• Installeer Microsoft Intune. Hiermee beheer je op afstand 

de laptops van werknemers. Valt deze in verkeerde  

handen, dan blokkeer je snel de toegang of wis zelfs 

gegevens. 

• Met een BitLocker worden de gegevens op de harde schijf 

van een laptop versleuteld en zijn ze onbruikbaar als deze 

eruit geschroefd wordt.

6. Identiteitsmisbruik
Nu we steeds meer informatie opslaan in de cloud geeft één 

keer inloggen tegenwoordig toegang tot heel veel gevoelige 

informatie. Een wachtwoord is waardevoller dan ooit. Maar hoe 

weet je zeker dat de medewerker die dit wachtwoord invult wel 

echt deze persoon is? Wie zegt dat het geen crimineel is die het 

wachtwoord achterhaald heeft? Dit is een bekend voorbeeld van 

identiteitsmisbruik; jezelf uitgeven als een ander.

Wat kan je er tegen doen?

• Maak de eisen voor wachtwoorden strenger; 

stap bijvoorbeeld over op langere ‘wachtzinnen’ 

– deze zijn veel lastiger te kraken

• Blokkeer het inloggen na drie mislukte  

pogingen

• Introduceer Multi-Factor Authentication (twee-

weg authenticatie) hierbij moeten werknemers 

zich niet alleen identificeren met hun wacht-

woord, maar ook met bijvoorbeeld een unieke 

code die ze per SMS ontvangen. Bij Multi-Factor 

Authentication combineer je iets wat je me-

dewerker weet (=wachtwoord) met iets wat ze 

hebben (=pincode) of wat ze zijn (=vingerafdruk). 

Hiermee is een wachtwoord niets waard zonder 

gelijktijdige toegang tot iemands telefoon.

• Conditional Access (voorwaardelijke toegang) 

– hiermee worden in het systeem voorwaarden 

ingeregeld die bepalen of een apparaat wel of 

niet mag inloggen.  

Denk hierbij aan:  

• Locatie: inlogpogingen vanuit het eigen 

kantoor zijn OK, maar blokkeer bijvoor-

beeld wel inlogpogingen vanaf buitenland-

se locaties; 

• Veilig netwerk: inlogpogingen vanaf een 

open wifi-verbinding worden geblokkeerd. 

Dit voorkomt onder andere dat een wacht-

woord digitaal wordt ‘afgeluisterd’.

Wat is ransomware en wat doe ik er tegen?
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7. Per ongeluk versturen van gevoelige 
documenten
Hackers, concurrenten of kwaadwillende pubers. We zijn al snel 

geneigd te denken dat de grootste bedreiging voor de veiligheid 

van data en IT van buitenaf komt. Maar vergis je niet. De meeste 

datalekken ontstaan helaas nog altijd door foutjes van de eigen 

medewerkers. Een klassiek voorbeeld is het versturen van een 

vertrouwelijk bestand naar ‘de verkeerde Erik’ uit het adressen-

bestand van Outlook. 

Een andere veel voorkomende fout is dat e-mail en bijlagen 

‘gewoon’ verstuurd worden. E-mail is onveilig. Berichten plus 

bijlage(n) worden onbeveiligd verstuurd over het internet. Zo zit 

deze techniek in elkaar. Betrekkelijk eenvoudig kunnen berich-

ten plus bijlagen onderschept en meegelezen worden.

Wat kan je er tegen doen?

• Classificeren en beveiligen (Information Protection) van 

e-mails en bestanden: Met de ‘vertrouwelijkheidsniveaus’ 

in Office 365 geven gebruikers aan hoe belangrijk een 

bestand is. Bijvoorbeeld of deze alleen intern gedeeld mag 

worden, en zo ja met welke niveaus.  

• Wil iemand een ‘intern’ bestand per ongeluk versturen 

naar een extern e-mailadres, dan wordt dit geblokkeerd.

• Versleutelde e-mail: met de Encrypted Mail functie van 

Microsoft 365 worden e-mails waarin gevoelige gegevens 

staan versleuteld voordat je die verstuurt. De ontvan-

ger kan het versleutelde bericht lezen, ongeacht zijn of 

haar e-mailprovider of het e-mailprogramma dat hij of zij 

gebruikt. De ontvanger kan de mail direct in Outlook lezen 

als deze ook gebruik maak van Office 365 mail. Is de ont-

vanger geen Office 365 gebruiker, dan ontvangt deze een 

koppeling voor webweergave en kan hij of zij na verificatie 

de mail en bijlage lezen.

Beveilig je organisatie tegen 
nieuwe bedreigingen
Was je computer vroeger besmet met een virus dan 

zorgde dit hooguit voor wat ongemak en irritatie 

bij het gebruiken van je computer. De ongewenste 

software was vaak het werk van rebelse, maar relatief 

onschuldige, ‘nerds’ die hun programeer-skills eens 

goed wilden testen. Deze tijden liggen helaas ver 

achter ons. 

Mkb is het nieuwe doelwit

Moderne malware wordt ontwikkeld door geslepen 

bendes, die actief op zoek gaan naar kwetsbare 

slachtoffers. Hierbij richten ze zich steeds vaker op 

kleine en middelgrote bedrijven, in plaats van particu-

lieren of multinationals. Waarom? Bij deze doelgroep 

valt meer te halen dan bij particulieren maar ze heb-

ben niet de geavanceerde beveiliging van een grote 

organisatie.

Zie het als verzekering

‘Dit gebeurt mij niet, want ik heb maar een eenvoudig 

bedrijf’ gaat dus niet (meer) op. Tijd voor actie. 

Waar een antivirus-abonnement, simpele back-ups en 

een firewall vroeger nog voldeden, moet je je nu echt 

beter wapenen. Zie het als een verzekering. De kans 

dat je bedrijfspand afbrandt is ook klein, maar ook 

hier ben je op voorbereid.

Benieuwd hoe je IT-beveiliging anno 2020 aanpakt? 

Stap met deze whitepaper naar Brisk ICT en laat je 

goed adviseren over de oplossingen. Toon je bereid 

om te investeren. Financieel, maar ook in de tijd voor 

training van je medewerkers.

Wat is ransomware en wat doe ik er tegen?
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Alles werkt samen
Uw organisatie is voortdurend in beweging. 
Het is de manier om scherp en concurrerend te 
blijven. Medewerkers leren en ontwikkelen zich, 
op en buiten de werkplek. Ze communiceren 
met elkaar en met opdrachtgevers. 
Uw kantoorautomatisering moet dat zo goed 
mogelijk ondersteunen. Daarbij hebben ict-mid-
delen een eigen dynamiek. Nieuwe systemen, 
platforms en apparaten.  

Dat alles vraagt om een ict-dienstverlener die 
begrijpt wat er speelt, en die dingen niet 
moeilijker maakt dan nodig is. Brisk ICT is zo’n 
dienstverlener. We beschikken over jarenlange 
ervaring, brede deskundigheid en crossplatform 
expertise. Onze werkwijze gaat niet uit van wat 
technisch allemaal kan, maar wat past bij uw 
organisatie.

Brisk ICT biedt beproefde 
automatiseringsoplossingen,
in samenspraak met u.
Flexibel, pragmatisch en 
kostenbewust. 
Een optimale afstemming van 
mensen en middelen staat 
steeds centraal.

Wat is ransomware en wat doe ik er tegen?


