
Het mkb is 
kwetsbaar voor 

phishing

Het probleem / aanleiding 

• De afgelopen jaren is er een sterke toename van 
cybercriminaliteit. 

• Phishing is één van de meest voorkomende vormen en is 
vaak het begin van andere cyberaanvallen (zoals malware 
en ransomware). 

• Ruim een kwart van de medewerkers binnen het mkb 
heeft afgelopen jaar een phishingmail ontvangen.

• MKB heeft niet altijd het besef van de urgentie en de 
juiste kennis en vaardigheden in huis om hun bedrijf 
weerbaar(der) te maken tegen cybercriminaliteit. 

• Veel bedrijven zijn onderdeel van grotere ketens van 
kritische processen. Eén kwetsbaar bedrijf kan grote 
gevolgen hebben voor vele andere organisaties. 

De onderzoeksopzet en de resultaten

Aantal deelnemers 
33.000+ medewerkers 

bij 650+ bedrijven.

Ruim 1 op de 5 medewerkers 
(22%) werkzaam binnen het mkb 

klikte op een onbetrouwbare link in 
een generieke phishingmail.

Medewerkers die aangaven de afgelopen 12 
maanden géén phishingmail te hebben 
ontvangen, klikten gemiddeld vaker op de link 

dan medewerkers die aangaven één of meerdere 
phishingmails te hebben ontvangen.
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Medewerkers die een maand eerder een phishingmail hebben ontvangen, klikten minder vaak op een tweede phishingmail dan 
medewerkers die nog niet een eerste phishingmail hadden ontvangen (9,9% t.o.v. 19,8%). Er was geen effect op (middel)lange termijn.

1e maand 2e maand 3e maand 4e maand

Dit kun je doen om je digitale veiligheid te verbeteren

Zet een bewustwordings-
campagne op

Train medewerkers 
en collega’s om 

phishing te herkennen

Maak duidelijke 
afspraken met je 

IT-leverancier 

Zorg voor veilige e-mail 
instellingen en 

beveiligingsstandaarden 

Bekijk digitaltrustcenter.nl voor meer tips en tools om aan de slag te gaan met jouw digitale veiligheid.

https://veiliginternetten.nl/media/documents/Alert_Online_2021_bedrijfsleven_DEF.pdf
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/documenten/nationaal-cybersecurity-bewustzijnsonderzoek-2019-van-alert-online/
https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/documenten/nationaal-cybersecurity-bewustzijnsonderzoek-2019-van-alert-online/
http://digitaltrustcenter.nl

	Het probleem / aanleiding 
	De onderzoeksopzet en de resultaten
	Dit kun je doen om je digitale veiligheid te verbeteren



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		74305 - EZK - Infographic -TG.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Lars

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 30

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
