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TECHNIEK, ORGANISATIE EN MENS COMBINEREN VOOR DE BESTE AANPAK

Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

Nieuwe ontwikkelingen in 2015
In 2015 zagen we op het gebied van bedrijfsrecherche diverse nieuwe ontwikkelingen, waaronder een toename van overtredingen van
het concurrentiebeding. Medewerkers die voor zichzelf begonnen, passeerden soms de grens van het toelaatbare en vormen concurrenten
van de werkgever bij wie ze nog in dienst zijn. Op fraudegebied waren daarnaast de gevolgen van de recessie nog steeds goed merkbaar.
Medewerkers in financiële problemen vormden een kwetsbare groep. Het is belangrijk voor werkgevers om (positieve) aandacht aan die
groep te besteden.
Verder zagen we duidelijk een toename van de vraag naar traditioneel beveiligingsadvies.
De vraag naar beveiliging door fysieke beveiligers zagen we daarbij langzamerhand
veranderen in een vraag naar informatiebeveiliging. Het is verstandig de risicoinventarisatie binnen uw organisatie te hernieuwen en de nieuwste ontwikkelingen
hierin mee te nemen. Ook zagen we binnen risk management meer vraag naar
persoonsbeveiliging ontstaan.

Cyber Xperience op 23 juni
In juni is het weer zover: tijdens de
Hoffmann Cyber Xperience nemen
verschillende sprekers u mee langs de
ontwikkelingen op het gebied van
cybercriminaliteit en cyber security. U

Tot slot aandacht voor het onderwerp cyber security. De zichtbaarheid van het werk van
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cybercriminelen nam toe. Niet alleen door het aantal bekende aanvallen, maar ook door

interactieve workshops, waarin u de

ook

keuze

de grote impact ervan. Het bewustzijn, dat ten grondslag ligt aan maatregelen op dit
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gebied, is in veel organisaties helaas nog laag. Onze visie hierop: doe een regelmatige

organisatie verder onder de loep

audit van uw technische infrastructuur, maar besteed (vooral) ook aandacht aan de

neemt. In mei volgt meer informatie

organisatorische en menselijke kant van informatiebeveiliging binnen uw organisatie.

met betrekking tot de locatie en het

security

uit
van

een
uw

aantal
eigen

exacte programma. Voor uw agenda:
23 juni van 13.00 tot 17.00 uur.

Trends in bedrijfsrecherche
Is uw medewerker uw eigen concurrent?

Verder viel op dat familieleden van patiënten steeds mondiger wer-

In 2015 zagen we vaker overtredingen van het concurrentiebeding.

den. Bij het uitblijven van adequate acties door zorginstellingen

Medewerkers die voor zichzelf wilden beginnen, startten vaak van-

namen ze zelf maatregelen. Het kwam bijvoorbeeld voor dat de

uit een bestaande functie. Het inkomensrisico van een onderne-

familie overging tot het plaatsen van camera’s ter bescherming van

mer werd voorlopig afgedekt met een vast inkomen. Het werk voor

hun naasten. Dit zette de relatie tussen een patiënt en de zorg-

de werkgever bood op deze manier echter ook kansen voor het

instelling onnodig onder druk.

toekomstige eigen bedrijf. Zo’n proces startte vaak langzaam met
werkzaamheden onder werktijd die eigenlijk in eigen tijd zouden

Economische recessie is nog steeds aanleiding tot fraude

moeten plaatsvinden. Langzaam ontstond er een grijs gebied en

In tegenstelling tot berichten in de media waarin stond dat de

zien we dat normen vervaagden en dat medewerkers soms zelfs

recessie ten einde is, zagen wij nog steeds de effecten in ons da-

overgingen tot het concurreren met de eigen werkgever. Dit soort

gelijks werk. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

gedrag viel vaak pas op als loyale klanten of collega’s de signalen

•

herkenden en er melding van maakten.

Er zijn, net als voorgaande jaren, nog veelmedewerkers die als
gevolg van de recessie financiële problemen hebben. Zij blijven
een risicogroep als het om fraude en diefstal gaat. 71 procent

Meer diefstal van medicijnen in de zorg

van de medewerkers die fraude of diefstal pleegt, heeft

Naast de diefstal van waardevolle goederen van patiënten in de

hiervoor een financieel motief.

zorg zagen we een trend van een verhoging van het aantal diefstal-

•

Er is veel sprake van faillissementen met een grote impact.

len van medicijnen. Door de toenemende persoonlijke kosten in de

In de periode rondom een faillissement is een bedrijf extra

zorg en de hogere eigen bijdragen was de verleiding kennelijk

kwetsbaar. Medewerkers verliezen hun zekerheid op inkomen

groter geworden om medicijnen te stelen. Wij zagen dat deze

en als gevolg daarvan verliezen sommigen ook hun loyaliteit.

medicijnen zowel voor eigen gebruik waren, als voor handel op de

Dit uit zich in diefstal van goederen, geld en kwetsbare bedrijfs-

zwarte markt.

gegevens als compensatie voor het wegvallen van het inkomen.
•

Bedrijven gaan steeds verder in het afhandelen van een diefstal

Het is belangrijk dat zorginstellingen deze problematiek bespreek-

of fraudezaak. Niet alleen ontslag is meer voldoende. Ook

baar maken zodat de aard en omvang binnen hun eigen organisatie

verhalen werkgevers regelmatig de (gevolg)schade van een

duidelijker wordt en eventuele maatregelen genomen kunnen wor-

incident op de werknemer.

den. Door een stimulerende cultuur te creëren durven medewerkers melding te maken van hetgeen zij signaleren. Het is ook ver-

Daderprofiel

standig met name (positieve) aandacht te besteden aan kwetsbare

Dé fraudeur bestaat niet. Toch kunnen we op basis van onze

medewerkers om te voorkomen dat zij de grens passeren.

onderzoeken van afgelopen jaren wel een beeld schetsen van de
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groep mensen die zich binnen bedrijven schuldig maakt aan
fraude, diefstal, corruptie et cetera. De opvallendste conclusies
over 2015:
•

Het aantal vrouwelijke daders nam toe: in 28 procent van
de gevallen was de dader in onze onderzoeken een vrouw
(ten opzichte van 25 procent in 2014).

•

Met name werknemers die langdurig in dienst zijn, zijn in staat
om fraude op ingenieuze wijze te verhullen. Dat is logisch,

6%

aangezien zij de interne processen goed kennen en weten

10%

waar de kwetsbaarheden zitten.
•

•

•

Een derde van de fraudeurs heeft een directie- of
managementfunctie.

Fraude en20%
andere misstanden hebben wij met name aangetrof-

In 45 procent van de gevallen heeft de dader binnen het bedrijf

fen bij productiebedrijven (in 21 procent van de onderzoeken).

een positief imago. Ongeveer 18 procent van de daders bleek

Dat is te zien in figuur 2. Opvallend is echter ook het
grote aantal
28%

al in niet zo’n best daglicht te staan.

misstanden binnen onderwijsinstellingen (19 procent van het

Nog steeds maakt gelegenheid de dief. In totaal 17 procent

totaal). De daling in onderzoeken bij (semi) overheidsinstellingen

van de daders geeft aan dat hij de fraude pleegde omdat

zette in 2015 door (16% in 2013, 11 procent in 2014 en 9% in

het makkelijk ging.

2015). Deze trend is in lijn met de conclusie dat bedrijven nog
steeds last hebben van de gevolgen van de recessie. (Semi)overheidsinstellingen dienen echter waakzaam te blijven, ondanks

36%
het feit dat de commerciële
financiële prikkel hier ontbreekt. Ook

Leeftijden daders

onder werknemers bij de overheid is een deel dat financieel
onder druk staat en hierdoor extra kwetsbaar is.
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Figuur 1. Verdeling van de leeftijden van daders in percentages.

3%
In bovenstaande figuur is te zien dat de grootste groep (36 pro-

9%
cent van het totaal aantal
daders) een
leeftijd heeft tussen 36 en
11%

(Semi)overheid

Dienstverlening

45 jaar. De 26- tot 35-jarigen zorgen voor bijna een derde van alle

Groot- en detailhandel

Industrie

dossiers (in 28 procent van de gevallen ging het om een dader uit

Onderwijsinstellingen

Productie

deze leeftijdsgroep). De oudere medewerkers (in16%
de groep 46 tot

Zorginstellingen

Overige

60 jaar) vormden
19% een kwart van het aantal daders (26 procent van
het totaal). Ten opzichte van voorgaande jaren is het beeld ten
aanzien van leeftijdsverdeling ongeveer gelijk gebleven.

Figuur 2. Soorten bedrijven die te maken krijgen met misstanden.

12%
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Trends in risk management
Toename traditioneel beveiligingsadvies

assisteren bij bedreiging van bestuurders, directeuren en

De wereld van beveiliging verandert. Techniek neemt een deel

kwetsbare functionarissen binnen een organisatie. In dat jaar

van de plaats van ‘traditionele’ manbewaking in. Dat zagen we

was er zelfs regelmatig een dermate serieuze dreiging, dat er

bijvoorbeeld terug in de toenemende vraag naar traditioneel be-

extra beveiliging rondom een persoon en zijn familie nodig was.

veiligingsadvies. Besparen op bewaking door fysieke beveiligers

Onze specialisten kwamen hierop meteen in actie en voerden

klinkt veel organisaties als muziek in de oren. Dit was dan ook

een veelheid van rollen uit: liaison met de politie, het veilig

een van de kernvragen in 2015. Uit onze onderzoeken bleek dat

stellen van sporen, het uitvoeren van een recherche-onderzoek

beveiligers beperkt effectief zijn: ze waren relatief veel tijd kwijt

om de verantwoordelijke te identificeren en het nemen van

aan administratieve taken, zoals het verwerken van gegevens

extra beveiligingsmaatregelen in zowel werk als de privésituatie.

van bezoekers ten behoeve van het toegangscontrolesysteem;

In een aantal gevallen konden we aantonen wie verantwoordelijk

het rondbrengen van de post; en de uitgifte van veiligheidskle-

voor de bedreiging was.

ding voor nieuwe medewerkers. In bijna alle onderzoeken was
de beveiliger voornamelijk bezig met randtaken in plaats van

Een bedreiging an sich is niet altijd te voorkomen, maar de

met het uitvoeren van specifieke beveiligingstaken, zoals con-

meeste organisaties en bestuurders realiseren zich niet dat

trole van camerabeelden en periferiecontrole.

preventieve voorbereidingen relatief gemakkelijk zijn. Effectief
reageren op een acute dreiging wordt door deze voorbereiding

Daarnaast bleek dat bij veel van de onderzochte bedrijven bouw-

een stuk eenvoudiger. Enkele tips:

kundige en technische beveiligingsmaatregelen onvoldoende

•

Scherm de zichtbaarheid van bestuurders of privépersonen

effectief waren. Hekwerken en toegangsdeuren waren onvol-

op onder meer sociale media zoveel mogelijk af.

doende onderhouden of stonden gewoonweg open. De came-

Een oud militair spreekwoord luidt niet voor niets:

rabeelden hadden een te beperkte kwaliteit of waren

‘wat je camoufleert, trekt geen vuur aan’.

opgenomen op verkeerde locaties. De uitgifte en vooral de

•

inname van toegangspassen was onvoldoende effectief,
waardoor gasten en toeleveranciers pasjes hadden die ze niet

bij bedreiging (via telefoon, e-mail of brief).
•

hoorden te hebben. Als gevolg hiervan hadden gasten toegang
tot werkgebieden waar ze niet hoorden te komen.

Zorg voor een procedure voor het veiligstellen van sporen
Creëer een incident-managementplan: welke acties worden
op welk escalatieniveau getroffen.

•

Zorg voor voldoende veiligheid in de zakelijke en privéomgeving, bijvoorbeeld met camera’s rondom het woonhuis.

Ons advies? Richt je als bedrijf op risicovolle gebieden binnen
de locatie en heb meer aandacht voor de rol van en de verantwoordelijkheid van de eigen medewerkers. Dek de risico’s af die
voor uw organisatie de meeste impact hebben.
Fraudepreventie
Het aantal adviezen op het gebied van fraudepreventie bleef in
2015 stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. We zien wel dat bij
organisaties een behoefte ontstaat om een (apart) fraude-beleid
te ontwikkelen. De punten waarop zo’n beleid dan wordt ingevuld zijn:
•

een periodieke risicoanalyse;

•

een specifiekere inrichting van administratie en

•

administratieve controle;

Toename aandikken van curricula vitae

een goede sturing op integer gedrag.

De drempel om onwaarheden in een curriculum vitae op te
nemen is verder verlaagd. Deze conclusie uit onze eigen onder-

Uit onze onderzoeken bleek steeds dat de grootste fraude-

zoeken wordt ondersteund door een onlangs gepubliceerd

risico’s zich bevonden binnen de processen: inkoop, voorraadbe-

rapport van The Risk Advisory Group.1 In 2014 bevatte nog zo’n

heer, kasbeheer en declaratie. Vaak bleek dat de ‘checks-and-

63 procent van de curricula vitae een onjuistheid. In 2015 steeg

balances’ wel klopten, maar dat de inhoudelijke en menselijke

dat aantal naar 70 procent.

controle het liet afweten.
Veel van de onjuistheden waren niet zo spannend. Denk aan
Persoonlijke veiligheid

verkeerde data. Vaak ging het gewoon om een foutje. Toch was

In 2015 werden we vaker gevraagd om advies te geven en te

er ook zeker sprake van een toename in het aantal opzettelijke
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onjuistheden. De meest voorkomende waren: leugens over kwali-

•

Het security management verschuift verder richting informatie-

ficaties en diploma’s en het achterwege laten van belangrijke infor-

beveiliging. Risicoanalyses zullen steeds vaker gericht zijn op

matie over dingen die mensen liever vergeten.

het managen van het risico van informatieverlies en -diefstal. Dit
komt onder meer door de nieuwe wetgeving omtrent datalekken.

Andere opvallende feiten waren:

•

Er is een verdere verschuiving richting proactief beveiligen. Niet

13 procent van de kandidaten maakte de functienaam van een

meer wachten op een incident en daarop reageren, maar juist

vorige functie mooier in een poging sneller omhoog te komen

op zoek gaan naar signalen die incidenten lijken aan te kondigen.

op de carrièreladder.

Ook op dit gebied zal steeds meer techniek worden ingezet.

•

10 procent van de kandidaten vervalste zijn cijfers.

Denk bijvoorbeeld aan een melding op het moment dat een

•

63 procent van de kandidaten loog over zijn academische

medewerker zich telkens tevergeefs met zijn toegangspas bij

achtergrond.

een ‘restricted’ area meldt. Met de juiste analyse kan deze

•

43 procent van de kandidaten loog over de werkgeschiedenis.

medewerker worden gevraagd naar zijn intenties. Daar gaat

•

De grootste groep (38%) creatieve cv-schrijvers bevond zich

een enorme preventieve werking van uit.

•

in de leeftijdsgroep 25 tot 32 jaar.

•

De behoefte naar goede bewustzijnsprogramma’s zal groeien.
De impact van een klik op een mallware-link in een mail is erg

Screenen is nog steeds belangrijk

groot. Hoe kunnen organisaties het gedrag van hun medewerkers

Afhankelijk van de grootte en inhoud van de onjuistheid, kan het

effectief beïnvloeden? Ons advies: werk aan een integere cultuur,

zeker schadelijk zijn om iemand in te huren wiens cv niet klopt. Hoe

waarbij leiderschap en dialoogvoering bepalend zijn voor het

voorkom je dat laatste? Een cv-check is meestal niet voldoende.

positieve effect.

Daarmee ontdek je bijvoorbeeld niet wat iemand verzwijgt. Juist dit

•

soort informatie is interessant voor een werkgever.

Bedrijven zullen zich bij het inrichten van de beveiliging mogelijk
ook laten leiden door de terroristische dreiging. Voor de meeste
bedrijven zijn risico’s op dit gebied niet reëel. De focus van met

Een ‘negatieve’ uitslag van een screening wil overigens niet per se

name middelgrote en grote organisaties kan veel beter gericht zijn

zeggen dat iemand niet kan worden aangenomen. Het betekent

op interne risico’s, zoals fraude en diefstal. Een goede afweging

echter wel dat er bepaalde risico’s verbonden zijn aan een indienst-

van relevante risico’s zowel intern als extern helpt bij het uitrollen

treding die moeten worden afgedekt. Met goede afspraken of

van effectieve beheersmaatregelen.

bepaalde maatregelen kan iemand toch op een waardevolle manier

• We

bijdragen aan de organisatie.

verwachten in 2016 meer bedrijven te helpen bij het sturen

op gedrag van eigen personeel. Dit kan door ‘red teaming’ met
bijvoorbeeld inlooptests, waarmee wordt gecontroleerd of maat-

1

Verwachtingen voor 2016

regelen op de juiste wijze worden toegepast. Proactief beveiligen

In 2016 verandert de focus van beveiliging op een aantal punten.

betekent namelijk dat u beveiligers en medewerkers continu

We verwachten onder meer de volgende ontwikkelingen te zien:

scherp houdt op mogelijke ‘modus operandi’ van kwaadwillenden.

CV Lies 2016, The Risk Advisory Group, verkregen op 12 april 2015 via https://news.riskadvisory.net/2016/10/cv-lies-2016/.
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Trends in risk cyber security
Kwart heeft cybercrime-incident gehad

Bewustzijn van de risico’s nog te laag
Bij slechts ongeveer 16 procent van de middelgrote en grote

Ongeveer 25 procent van de onderzochte middelgrote en grote

organisaties

informatiebeveiliging

organisaties in Nederland heeft afgelopen twee jaar te maken

daadwerkelijk. Dat bleek uit een onderzoek van een markt-

gehad met een cybercrime-incident. Toch nam bijna geen enkele

onderzoeksbureau dat afgelopen jaar is uitgevoerd in opdracht

organisatie na een incident structurele maatregelen. Dat is extra

van Hoffmann . Dit percentage onderstreept het beeld dat zich

opvallend omdat de meeste organisaties de gevolgen van een

afgelopen jaar voor onze ogen aftekende: bij veel bedrijven zat

incident inschatten als zwaar tot onherstelbaar.

leefde

het

onderwerp

2

het nog niet goed met het risicobewustzijn op dit gebied. Hoewel
de media veel schrijven over hacking en de gevolgen ervan, lijkt

Factoren ‘mens’ en ‘organisatie’

het alsof medewerkers en managers nog meer gevoel kunnen

Binnen veel bedrijven wordt informatiebeveiliging gezien als een

krijgen voor de impact die cybercriminaliteit op hun bedrijfs-

IT-probleem dat door de IT-manager moet worden opgelost.

processen heeft. Zo bleek uit het onderzoek bijvoorbeeld dat

Niets is minder waar. Daar waar vroeger de toegang tot een

medewerkers op belangrijke posities in deze organisaties niet of

bedrijf alleen via de toegangspoorten tot stand kwam, kun je nu

alleen bekend van naam zijn met cybercrime.

elke medewerker zien als virtuele toegangspoort. Via iedere
medewerker is kritieke informatie van een organisatie toegankelijk. Daarom is het belangrijk om niet alleen de technische weerbaarheid te vergroten, maar ook de juiste maatregelen te nemen
met betrekking tot organisatorische processen en veilig gedrag
van medewerkers.
Een optimale informatiebeveiliging bevat een aanpak
op de drie aspecten: mens, organisatie en techniek.
Meest voorkomende kwetsbaarheden en oplossingen
In 2015 hebben we bij verschillende organisaties onderzoek
gedaan naar de stand van zaken op het gebied van hun informatiebeveiliging. Op basis van deze onderzoeken kunnen we een
aantal constateringen doen.
•

Op het gebied van organisatorische inbedding van informatiebeveiliging valt voor de meeste bedrijven nog veel te winnen.
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Een goede risicoanalyse op de aspecten beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) en een informatiebeveiligingsbeleidsplan kunnen in de meeste gevallen een waardevolle bijdrage leveren. In zo’n plan wordt de koppeling gelegd
tussen de risico’s die een organisatie loopt en de maatregelen
die moeten worden genomen. Ook wordt aandacht besteed
aan de governance: wie hebben binnen de organisatie een rol
op het gebied van informatiebeveiliging? In het verlengde
daarvan: de nieuwe meldplicht datalekken vraagt om actie op
het moment dat er gegevens worden gelekt. Vaak is het
bestaan van deze nieuwe wetgeving wel bekend, maar het
proces dat erbij hoort is nog onvoldoende gewaarborgd.
•

Het kan nog steeds een stuk beter met het ontwikkelen van
veilig gedrag binnen bedrijven. In sommige gevallen wordt
het risicobewustzijn van medewerkers gestimuleerd tijdens
awareness-workshops en inloop- of phishing-tests. Uit tests
blijkt echter dat veilig gedrag nog onvoldoende verankerd
is in de bedrijfscultuur. Zeker buiten de IT-afdeling en op
boardroom-niveau.
•

Na de processen en de mensen schiet ook vaak de techniek
tekort. De kwetsbaarheid zit het vaakst in het (te) laat bijwerken van software. Ook ontbreken er regelmatig maatregelen die gebruikers beperkte toegang geven tot internet
via de vaste netwerkpoorten in de werkruimten. Ook zien
we dat gebruikers met hun privé-apparaten toegang hebben
tot zakelijke netwerken. Deze privé-apparaten worden niet
professioneel beheerd en dit levert een risico op.

2

Een uittreksel van het rapport is op aanvraag verkrijgbaar.

Tips voor een betere informatiebeveiliging
Natuurlijk kunt u binnen uw bedrijf meer doen om de informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Hoe?
We geven enkele tips.
•

Een (parttime) information security officer bewaakt de voortgang op het gebied van informatiebeveiliging en andere
beveiligingsaspecten. Hij stelt op strategisch, tactisch en operationeel gebied maatregelen op waarmee u de informatiebeveiliging binnen uw organisatie naar een hoger niveau tilt.

• Veilig

gedrag is meetbaar. Sterker nog: alleen al het meten kan positieve gedragsveranderingen teweegbrengen!

Met metingen gaan organisaties dus eigenlijk een stapje verder dan het creëren van bewustzijn met behulp van dilemmasessies en workshops.
•

Patches (die ervoor moeten zorgen dat alle software up-to-date is) kunnen het best vast worden opgenomen in de
maandplanning van IT-werkzaamheden. Zo voorkomt u dat software verouderd raakt.

•

Maak het netwerk forensic ready! Mocht zich een cyberincident voordoen, dan weet u direct hoe groot de schade is en
op welke plek maatregelen moeten worden getroffen om de schade te beperken.

•

Slaat u cruciale informatie op in de cloud? Weet u waar uw gegevens zich fysiek bevinden? Zijn ze wel in Nederland?
Heeft u afspraken met uw cloud leverancier over toegang in geval van een incident? Maak voordat u een clouddienst
afneemt een risico inventarisatie.

•

Pentests leggen de zwakke schakels van de informatiebeveiliging bloot. Laat ze met regelmaat uitvoeren. Op basis van
de resultaten kunt u maatregelen treffen of aanscherpen en zo de beveiliging optimaliseren.
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Voorspellingen voor 2016
In 2016 zal cybercriminaliteit zich waarschijnlijk nog sneller ontwikkelen. Op basis van de trends en ontwikkelingen die we tot nu
toe zien, doen we de volgende voorspellingen voor 2016.
•

Er komt meer aandacht voor de organisatorische en menselijke aspecten van informatiebeveiliging. Het is belangrijk dat de maatregelen op gebied van mens, techniek en organisatie met elkaar in balans worden gebracht.

•

De toepassing van bedrijfsapplicaties op mobiele apparaten neemt toe. Uiteraard is het belangrijk om de beveiliging van deze
applicaties uitgebreid te testen.

•

Het aantal ‘slimme’ apparaten in de huishoudens groeit: koelkasten, cv-ketels, auto’s et cetera kunnen steeds meer op elkaar
worden afgestemd of van een afstand worden ingesteld. Deze ontwikkeling wordt ook wel ‘internet of things’ genoemd.
Al die apparaten zijn aangesloten op het internet, maar daar schuilt een gevaar in. Veel software is niet eenvoudig te updaten
en gebruikers lopen het risico zo een toegangspoort tot het zakelijk netwerk of thuisnetwerk te creëren.

•

Apple-gebruikers zullen steeds vaker doelwit zijn van virussen en hacking- bijvoorbeeld via ransomware.

•

In ontwikkeling van platformen en applicaties zal security een nadrukkelijker rol krijgen: security by design.

Over de Hoffmann Statistiek
De Hoffmann Statistiek is een jaarlijks rapport waarin we een beeld schetsen van de criminaliteitsontwikkeling binnen het
bedrijfsleven zoals deze in de dagelijkse praktijk van Hoffmann wordt ervaren. Daar deze vorm van criminaliteit niet altijd
gemeld wordt bij politie en justitie, geven onze cijfers en gesignaleerde trends een unieke inkijk in de niet-geregistreerde
criminaliteit. Hoffmann is het grootste particuliere bedrijfsrecherchebureau van Nederland met bijna 55 jaar ervaring en een
breed portfolio dat bestaand uit bedrijfsrecherche, risk management en cyber security.
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