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DE MENSELIJKE FACTOR
Een confronterende waarheid: uw eigen personeel is de zwakste schakel in uw 

data- en ICT-beveiliging. En hackers weten dat.

Slechts 3% van uw werknemers
is in staat alle phishing mails te
herkennen

De zwakste schakel in de beveiliging 
van uw ICT en bedrijfsdata is uw 
personeel. U kunt zoveel spam-  
filters en firewalls installeren als u wilt,   
er hoeft maar één medewerker op een 
link in een phishing mail te klikken en 
uw bedrijf is de klos.

Wat is phishing?
Phishing is digitale misleiding, meestal 
per e-mail, waarmee cybercriminelen 
zich toegang verschaffen tot 
computers, netwerken en data. Wie 
denkt dat alleen particulieren het 
doelwit zijn, zit ernaast: cybercriminelen 
bestoken dagelijks duizenden 
organisaties en bedrijven met 
phishing mails. En met schrikbarend 
veel succes.

De explosieve groei van phishing
Phishing is uitgegroeid tot een 
bedrijfstak, of beter gezegd: 
professioneel georganiseerde digitale 
misdaad. Voor het versturen van 
phishing mails, met alle achterliggende 
misleiding en techniek, hoef je geen 
wizkid meer te zijn: voor een paar 
honderd dollar koop je online kant-en-
klare phishing software.

Phishing-mails: niet van echt te 
onderscheiden
Phishing mails komen al lang niet 
meer alleen uit Nigeria, Amerika of de 
Oekraïne. Omdat phishing qua 
techniek en investering zo laag-
drempelig is geworden, zijn er steeds 
meer Nederlandse phishing criminelen. 
Daardoor zijn phishing mails – zowel in 
taalgebruik als opmaak – vaak 
nauwelijks van echte e-mails te 
onderscheiden.

Van Holmes & Delta-N, voor u. 
Deze whitepaper kan u helpen op een 
gestructureerde en logische wijze uw 
verdediging tegen phishing te 
professionaliseren. Uw tegenstander 
doet immers ook iedere dag een beetje 
beter zijn best, nu is de beurt aan u. 

Veel succes!

Holmes & Delta-N
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1 Predict

2 Prevent

3 Detect

4 Respond

Welke risico’s zijn er te definiëren als het gaat om 
social engineering? Welke functies worden bekleed 
en met welke systemen wordt gewerkt. Hoe zou een 
hacker toegang tot een systeem kunnen krijgen, en 
hoe daar dan vervolgens geld mee kunnen verdienen?

Digitale competentie is een belangrijke maatregel 
in de verdediging om de risico’s rondom digitale 
criminaliteit te verkleinen. Het Holmes programma is 
ontwikkeld om informatiebeveiliging te adresseren op 
3 deelgebieden (mens, proces & techniek). De mens 
is altijd primair. Maar waar mogelijk wordt informatie 
gepresenteerd om ook andere preventieve 
maatregelen op de juiste plek in te zetten. Balans is 
het sleutelwoord. 

De mens is een cruciale schakel in het herkennen 
van digitale criminaliteit. Het effectief melden van 
incidenten is daarom een belangrijke doelstelling. De 
relevante verantwoordelijke kan immers veel leren 
uit informatiebeveiligingsincidenten om weer in de 
‘Predict’ fase op te nemen. 

Het effectief identificeren van beveiligingsincidenten 
is belangrijk, net als het reageren. Binnen Holmes is 
het mogelijk ‘digitale brandoefeningen’ te 
organiseren. De statistieken module maakt de 
reactietijd inzichtelijk. 
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PREDICT
“Wie zou mij nou aan willen vallen?“

In welke segmenten is het bedrijf op te delen? Dat kan op basis van vestigingen, functies of afdelingen. 

Leerdoelen zijn makkelijk voor groepen te definiëren en bij te houden. Bij het segmenteren is het 

belangrijk na te denken over de rechten van het segment tot informatie. 

Dus: de afdeling Finance heeft via Exact Online toegang tot de volledige administratie.

Wat is het kennisniveau dat je van de diverse 

doelgroepen verwacht? Gaat dat om 

bijvoorbeeld de AVG? Het herkennen van 

phishing mails? En welk niveau phishing mails? 

Goed gedefinieerde leerdoelen helpen bij het 

vormgeven van maatregelen en 

meetmomenten.

Het is aan te raden ieder jaar, of met een andere 

frequentie, nieuwe leerdoelen te kiezen. Zo blijft 

het niveau groeien. 

 

Segmentatie

Leerdoelen

In de predict fase draait alles om aanvalspaden. Een aanvalspad wordt door een hacker gevolgd om toegang tot      

systemen of informatie te verkrijgen. Een aanvalspad begint vrijwel altijd bij het versturen van phishing mails. Dit om 

wachtwoorden te achterhalen of software te installeren op de computer van de ontvanger. De hacker vervolgt zijn 

weg door het netwerk om uiteindelijk schade aan te kunnen richten.

Dus; inzicht is het sleutelwoord. Welke systemen worden gebruikt? Waar slaat mijn organisatie de kroonjuwelen 

op? Van welke systemen zijn er bruggetjes te maken naar andere systemen? Hoe verlenen wij toegang tot 

systemen? 

Een voorbeeld

Een hacker verstuurt een phishing mail die 

zogenaamd leidt tot het inloggen op Office 365. Het 

wachtwoord van een gebruiker wordt ingevoerd. 

Stap 1 - Phishing
Dit betekent dat de hacker nu ook in kan 

loggen op het account. E-mail is dus het 

belangrijkste kroonjueweel om te beschermen. Als je 

namelijk de ‘wachtwoord vergeten’ functionaliteit 

gebruikt, waar komt het nieuwe wachtwoord dan 

binnen? 

Stap 2 - Toegang

De hacker gebruikt ‘wachtwoord vergeten’ bij 

de inlogpagina van de online boekhouding. 

De code voor 2-factor autheticatie kan ook 

eenmalig via e-mail gepasseerd worden.

Stap 3 - De boekhouding
De hacker is binnen in de boekhouding. Hier 

kunnen betaalbatches gemanipuleerd worden, 

inkoopopdrachten aangemaakt, foutieve facturen 

ingeboekt. Alle ruimte om te frauderen. En dat na 

maar 1 phishing mail.

Stap 4 - Fraude

Welke functionarissen worden aangewezen 

om (digitale) competentie te ontwikkelen? 

Welke meetresultaten worden verzameld 

en aan wie wordt gerapporteerd? Wie is 

eindverantwoordelijk voor het behalen van 

de leerdoelen? 

Een goede structuur om te evalueren, met 

daarbij voldoende beslissingsbevoegdheid 

aan tafel, is cruciaal voor het behalen van de 

leerdoelen. 

Rollen & 
Verantwoordelijkheden
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PREVENT AANVALSPAD TOT 
MAATREGEL

Bij prevent draait het voornamelijk om de juiste interventies op de juiste plekken. Het voorbeeld 

uit het vorige hoofdstuk zou met een relatief simpele beveiligingsmaatregel voorkomen kunnen 

worden. Namelijk het instellen van 2-factor-authenticatie op Outlook. De diverse aanvalspaden 

beschrijven kan zo dus heel nuttig zijn, het maakt immers inzichtelijk welke preventieve maatregelen 

mogelijk effectief kunnen zijn.

Deze whitepaper is niet dik genoeg om elke maatregel uitvoerig te beschrijven waarover je als 

verdediging beschikt. We proberen het type aanvallen kort en bondig te beschvrijven en hier wat 

maatregelen tegenover te zetten. Laat je goed informeren. 91%

223

80%

01 - CEO Fraude
Bij CEO-Fraude wordt geprobeerd middels ‘social 
engineering’ (de kunst van manipulatie) een 
persoon te overtuigen een handeling uit te voeren 
ten gunste van de hacker. Bekende scenario’s zijn 
de spoedoverboeking van de directeur of een 
mail van de ‘werknemer’ naar de salarisadminis-
tratie om het rekeningnummer voor salarisbetaling 
te wijzigen. 

02 - Malware
Malware is de verzamelnaam voor alle 
kwaadaardige software. Denk dus aan 
Ransomware (gijzelen van bestanden voor 
losgeld) of Keyloggers (onderscheppen van 
toetsaanslagen voor bijvoorbeeld creditcard 
informatie. 

03 - Credential Harvesting
Credential Harvesting is het onderscheppen van 
wachtwoorden van gebruikers via phishing sites. 
Zoals het voorbeeld in het hoofdstuk ‘predict’. 75% 
van de gebruikers gebruikt hetzelfde wachtwoord 
voor meerdere applicaties. Het belang van sterke 
wachtwoorden is dus groot.

Door de mens

Dagen

Gelukstreffers

9 van de 10 datalekken wordt dus door 
menselijk handelen veroorzaakt. 
Daarom is aandacht voor de menselijke 
factor cruciaal in het informatie-
beveiligingsbeleid

Het duurt gemiddeld 223 dagen 
voordat een hacker gedetecteerd wordt 
in een netwerk. De hacker buiten 
houden is dus top prioriteit.

80% van de succesvolle hacks zijn niet 
uitgevoerd op een specifiek doelwit. De 
hacker heeft met hagel geschoten en 
toevallig geraakt.

MENS

PROCESTECHNIEK

De ideale verdediging houdt rekening met mens, 

proces en techniek. Er is balans. Met technische 

maatregelen voorkomen dat gebruikers in aanraking 

komen met cyber criminelen is onmogelijk. De mens 

is dus een cruciale maatregel in de verdediging. Een 

effectief proces helpt bij de structuur in de 

verdediging. Denk hier aan een goede planning met 

maatregelen die automatisch uitgevoerd worden 

(zoals het afdwingen van een nieuw wachtwoord). 

Aanvalspaden

Bewustwording
CEO-Fraude is met technische maatregelen 
vrijwel niet te blokkeren. Jouw computer begrijpt 
immers niet wat oplichting in houdt. Bij CEO-Fraude 
wordt vaak een foutief domein gebruikt, medewerk-
ers zouden dit dus makkelijk kunnen herkennen. Maar 
dan moeten zij wel begrijpen waar ze op moeten let-
ten en hoe ze dat kunnen valideren. Een leerdoel (in 
de predict fase) dus. 

SPAM-filters / Firewalls / Anti-virus
De menselijke factor is altijd een goede maatregel. 
Maar tegen Malware (kwaadaardige 
software) blijft een computer het meest effectief. 
Software is in de regel goed in staat het kwaadaardig 
functioneren van andere software te herkennen. Maar 
houdt rekening met de belangrijkste misvatting, met 
technologie alleen houd je een bedrijf niet veilig!

Multi-factor-authenticatie
Multi-factor-authenticatie (of MFA), vraagt naast een 
wachtwoord om een gegenereerde code. Het credo 
bij MFA is ‘iets dat je weet en iets dat je hebt’. De 
hacker heeft niet iets dat jij vast hebt, en dus wordt het 
inloggen veel lastiger. Garanties bestaan niet, maar in 
de praktijk is MFA een bijzonder effectieve oplossing.

Maatregelen



Detecteren & reageren

DETECT
Experts zijn het er over eens... het is onmogelijk 100% van de hackpogingen buiten de deur te 

houden. Om die reden wordt in toenmende mate geadviseerd een deel van het budget te reserveren 

voor ‘detectie’ in plaats van enkel voor ‘preventie’. In dit hoofdstuk leggen we daar meer over uit. 

De weg van eindgebruiker tot systeembeheerder lijkt eindeloos. Er zijn maar weinig organisaties waar 

deze communicatiestroom al helemaal op gang is. Als eindgebruikers twijfels hebben over de legitimiteit 

van de mail zou het snel en effectief inwinnen van advies bij de systeembeheerder natuurlijk perfect zijn. 

Het technisch faciliteren van deze communicatie is niet extreem complex, het kweken van een cultuur 

waar actief verdachte mails gerapporteerd worden in de praktijk veel uitdagender. 

Oren en ogen op elke hoek

Het is een illusie dat bij iedere foute klik het netwerk op slot gaat en niemand meer door kan werken. 

Vaak kost het meer moeite dan dat. Een langdurige aanval wordt ook wel een APT genoemd. Advanced 

Persistant Threat. Een recent voorbeeld is de Universiteit Maastricht. Via een Phishing mail verkregen de 

hackers toegang tot 2 computers. Via deze 2 computers werd een server gevonden, back-ups onklaar 

gemaakt, voorbereidingen getroffen. En toen. Toen pas ging het netwerk op slot, net voor de Kerst. 

Dit soort aanvallen gaan altijd gepaard met ‘verdacht gedrag’. Daar mee wordt bedoeld dat er vreemd 

digitaal verkeer over de interne digitale snelweg raast. In toenemende mate zijn betaalbare detectie 

oplossingen beschikbaar. Hiermee wordt al net netwerkverkeer nauwlettend in de gaten gehouden. Bij 

verdacht gedrag gaat een alarm af. Vervolgens is de bron van het verdachte gedrag (vaak 1 computer) 

eenvoudig te isoleren. De dreiging is daarmee bestreden. Goed werk. 

Oren en ogen in het netwerk

Hoe te reageren is altijd afhankelijk van de situatie waar in je beland bent. Scenario’s schrijven voor

ieder mogelijk incident is dan ook onzinnig. Een gestructureed incidentenproces met duidelijke rollen 

en verantwoordeljikheden is natuurlijk altijd een goed idee.

RESPOND

Het belangrijkste ascpet van detect & respond is het leereffect dat moet ontstaan. Het inrichten van de 

juiste alarmbellen op de juiste plaatsen (detect), gevolgd door een effectief proces om het risico goed 

vast te stellen en maatregelen te treffen (response) is geen eenvoudige opgave. 

Maar als beide aspecten goed geimplementeerd zijn ontstaan een perfecte bron van informatie. Alle 

geleerde lessen kunnen weer terug komen in de Predict fase. Vanuit de Predict fase weer naar de Prevent 

fase. Zo kan het incident een volgende keer voorkomen worden. 

Natuurlijk kan in plaats van een incident dat een organisatie overkomt, ook gekozen worden om een 

aanval te simuleren. Dit kan door etisch hacker of een phishing simulatie. Deze lessen kunnen gebruikt 

worden om nieuwe maatregelen te treffen. 

Leren van detecteren & reageren

Denk goed na over de alarmbellen voor jouw organisatie 

(zoals beschreven bij Detect). Als zo’n alarmbel af gaat is 

het zaak effectief te beoordelen óf er iets aan de hand is, 

zo ja: wat er aan de hand is. De juiste prioriteit 

toekennen en definitie van risico moet continue 

geoefend worden. 

Het incidentenproces

In het incidentenproces is het belangrijk de juiste rollen 

& verantwoordelijkheden vast te leggen. Wie maakt de 

eerste beoordeling wat het risico is? Wie kan er 

escaleren? 

Verantwoordelijkheden



GRATIS NULMETING
Deze Phishing test maakt exact 

inzichtelijk hoe gevoelig een 
organisatie is voor hacks, datadiefstal 

en digitale afpersing

Iedereen herkent Phishing 
dankzij de Security Coach.

De Holmes Security Coach is een Outlook add-in die de 
gebruiker informeert over potentieel gevaar bij het openen 
van een e-mail. Simpel, door middel van een stoplichten-
model: rood, oranje, groen. De Security Coach controleert de 
e-mail en adviseert de gebruiker wat te doen.

Het advies wordt gebaseerd op een aantal geautomatiseerde 
checks:

 Afzender validatie
 Bijlage en hyperlink toetsing
 Holmes Community Blacklist

De meest gebruikte werkwijzen van Phishers (spoofing en 
fake domeinen) worden op deze manier herkend. De kans 
dat de gebruiker nog slachtoffer wordt van Phishing is nage-
noeg nul.

De Holmes Security Coach is beschikbaar in de Microsoft 
AppSource. De add-in is compatible met Outlook en/of Ex-
change versies vanaf 2016. Middels de Admin portal is het 
eenvoudig voor meerdere personen centraal uit te rollen.
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