
10 voorbeelden van fouten 
die zo gemaakt zijn:

Op een schadelijke link in een e-mail 

klikken.

Een bijlage openen die malware 

bevat.  

Onveilige software installeren. 

Een usb-stick gebruiken waar een 

virus op staat. 

Vergeten de computer te vergrende-

len bij het verlaten van de werkplek.

Een spookfactuur betalen. 

Een verzoek uit een e-mail van 

een collega opvolgen, wat in 

werkelijkheid afkomstig is van 

criminelen.

Het rekeningnummer van een 

leverancier aanpassen, omdat het 

zogenaamd gewijzigd is. 

Informatie geven aan de telefoon 

aan een ´bankmedewerker´.  

Op social media op een link klikken 

van een mooie aanbieding en uw 

gegevens invullen. 

Cybercrime voorkomen is belangrijker dan ooit. De gevolgen van een 

cyberaanval kunnen enorm zijn. Maar preventie gaat verder dan de juiste 

technische maatregelen. Minstens zo belangrijk is dat medewerkers zich 

bewust zijn van de risico’s. Menselijke fouten zijn namelijk de grootste 

oorzaak van cyberaanvallen. Hoe maakt u medewerkers bewust van 

mogelijke risico’s? En hoe krijgt u hen zover om veilig te werken?

Van onbewust onbekwaam 
naar onbewust bekwaam

Privé en werk lopen steeds meer door elkaar. 

Bovendien kunnen veel medewerkers overal hun 

werk doen: vanuit huis, onderweg of bij een klant 

op kantoor. Deze ontwikkelingen maken uw 

bedrijf extra kwetsbaar voor cybercrime. Denk 

aan de wifi thuis waarop een zwak wachtwoord 

zit. Of een onbeveiligde privé laptop waar een 

medewerker op inlogt. 

Tegelijkertijd worden cybercriminelen steeds 

gewiekster. Vrijwel iedereen wordt dagelijks 

blootgesteld aan pogingen van hackers om 

viaphishing mails en malware toegang te krijgen 

tot de bedrijfssystemen. Veel medewerkers zijn 

zich echter niet bewust van deze risico’s.

Cybercriminelen maken volop gebruik van 

psychologische trucs. Social engineering wordt 

dat genoemd. Door bijvoorbeeld in te spelen op 

vertrouwen, gemakzucht of hebzucht, worden 

medewerkers verleidt om bijvoorbeeld op een 

link te klikken. Dat maakt het extra belangrijk dat 

uw medewerkers de risico’s herkennen, zodat ze 

hier beter tegen behoed zijn. Oftewel: van 

onbewust onbekwaam naar (on)bewust bekwaam.

Een cybersecurity aanpak

HOE OVERTUIG
IK MIJN MEDEWERKERS
VAN DE VOORDELEN?

Hoe zorg ik dat medewerkers 
cybercrime tijdig herkennen?

Zo creëert u bewustwording bij collega’s.

Factsheet

Hupra helpt u verder.

Bent u nieuwsgierig wat Hupra voor u 

kan betekenen? Dan komen wij graag 

met u in contact.

https://www.hupra.nl/afspraak


“Een werknemer bij een kleiner bedrijf (minder dan 100 werknemers) 

heeft gemiddeld met 3,5 keer meer social engineering-aanvallen te 

maken dan een werknemer bij een grotere organisatie.”

Bron: Barracuda

Hoe motiveert u medewerkers om 
alerter te zijn? 
Medewerkers moeten inzien dat hun gedrag cruciaal is in het voorkomen 

van cybercrime. Vaak overschatten medewerkers hoe goed ze cyber-

risico’s herkennen. Maar ze op de vingers tikken of bang maken werkt 

averechts. Hoe krijgt u medewerkers toch zover om mee te werken aan 

cybersecurity? 

Kijk gerust op hupra.nl

Hupra: uw ICT-partner 
voor optimale veiligheid

Belangrijk is dat u en uw 

medewerkers altijd en overal 

gerust aan het werk kunnen zijn. 

Daarom bouwen wij beveiliging 

in vanaf de basis. Van wacht-

woordbeheer tot de juiste 

instellingen voor rechten en 

toegang. 

Zoekt u een betrouwbare 

partner voor beveiliging tegen 

cybercriminaliteit? Hupra helpt u 

graag met een gedegen 

cybersecurity-aanpak. Centraal 

staan voor ons altijd de 

veiligheid van uw ICT-omgeving 

én het gebruiksgemak. Prettig 

voor u én uw collega’s.

Ruim tijd vrij voor trainingen. Leren over 

risico’s op het gebied van cybersecurity kost 

tijd en budget. Maak er daarom tijd voor vrij 

die medewerkers normaal aan andere taken 

besteden.

Laat testen doen. Theorie is één ding, de 

praktijk is vaak anders. Laat eens een test 

doen en kijk waar uw bedrijf nog kan 

verbeteren. Hierbij is het weer van belang 

om medewerkers niet op hun vingers te 

tikken, maar samen te leren. 

“U kunt altijd en overal gerust 

aan het werk met Hupra.”

Pieter - eigenaar Hupra

“Altijd en overal gerust aan het werk.”

Hupra - Deltex Medical

Blijf weg van vingerwijzen en taboes.

Praat er niet over alsof het dom is om in de 

trucs van cybercriminelen te trappen. Het 

kan iedereen overkomen. Tegenwoordig zijn 

bijvoorbeeld phising-mails amper nog van 

echt te onderscheiden. 

Informeer voortdurend over cybersecurity.

Stop niet na één workshop, maar blijf er 

informatie over delen. Ook omdat de 

ontwikkelingen gestaag doorgaan.

Deel voorbeelden en praktische tips. Maak 

concreet hoe cybercriminelen te werk gaan. 

Echte voorbeelden laten medewerkers zien 

waar ze op moeten letten. 

Hupra helpt u verder.

Bent u nieuwsgierig wat Hupra voor u 

kan betekenen? Dan komen wij graag 

met u in contact.

5 praktische tips om medewerkers te motiveren en alert te maken

https://www.channelconnect.nl/security-en-privacy/onderzoek-kleine-bedrijven-zijn-driemaal-vaker-doelwit-van-social-engineering-aanvallen/
https://www.hupra.nl/afspraak

