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Wees hackers een stap voor.
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10 praktische tips ‘n tricks 
om de cyberveiligheid in jouw 

organisatie te verbeteren.

Digitalisering, het verzamelen en gebruiken van (persoons)
gegevens, phishingmails… Het zijn zaken die alomtegenwoordig 
zijn in het huidige bedrijfslandschap. Vooral digitalisatie heeft 
vele voordelen met zich meegebracht: dankzij de nieuwste 
software, technische snufjes en innovatieve IT-solutions, 
worden bedrijven alsmaar sneller en efficiënter.

Toch dreigt er ook gevaar. Social engineering (zoals phishing, 
malware, hackers, etc.) vormt niet alleen een risico voor je 
reputatie, maar ook voor de continuïteit van je bedrijfsvoering. 
Zo werd in 2021 maar liefst 1 op 8 Vlaamse KMO’s slachtoffer 
van cybercriminaliteit. 

Om je te helpen hackers een stap voor te blijven, verzamelden 
onze cybersecurity-experten de volgende 10 praktische tips ‘n 
tricks. Pas ze toe. Word geen statistiek.
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#01.
Maak sterke wachtwoorden.

Een sterk wachtwoord kan niet geraden worden en bestaat best 
uit veel karakters. Hoe langer, hoe beter. Gebruik bijvoorbeeld 
een gezegde, een songtekst of gewoonweg een zin die je goed 
kan onthouden maar die lastig te raden of kraken is. 

• Gebruik minimaal 12 karakters;

• Kies voor een mix van kleine letters en hoofdletters;

• Gebruik cijfers, speciale tekens en spaties.

Wil je je wachtwoord naar ‘the next level’ tillen? Maak dan zeker 
gebruik van een wachtwoordmanager, zoals Lastpass. Dergelijke 
software stelt je in staat om automatisch sterke wachtwoorden 
te genereren én deze versleuteld op te slaan, zodat je ze zelf 
niet hoef te onthouden. Beveilig je wachtwoordmanager dan 
uiteraard wel met een érg sterk wachtwoord, en bij voorkeur 
met tweefactorauthenticatie.
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#02.
Gebruik tweestapsverificatie

waar mogelijk.

Tweefactorauthenticatie of tweestapsverificatie (2FA) biedt de 
mogelijkheid om het gebruik van digitale systemen veiliger te 
maken. Zo voegt 2FA een tweede veiligheidslaag toe aan de 
toegangsvereisten van een systeem of applicatie. Je kan het 
zien als een kluisdeur met meerdere sloten: eerst log je in met 
een wachtwoord en daarna geef je een scan van je vingerafdruk 
of een pincode die je via je smartphone ontvangt. 

En toch gaat het soms nog fout. Cybercriminelen weten op 
slinkse wijze de tweefactorauthenticatiebeveiliging te omzeilen 
door bijvoorbeeld valse e-mails naar gebruikers te sturen, via 
telefoon inloggegevens te bekomen, of via chat extra pincodes 
te verkrijgen. Hier geldt de regel: geef nooit een wachtwoord 
door (ook niet wanneer je denkt dat je met een collega aan het 
mailen, telefoneren of chatten bent)!
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#03.
Maak je medewerkers 
bewust van de risico’s.

Je medewerkers spelen een belangrijke rol in de beveiliging 
van je organisatie. Ze komen immers dagelijks in contact met 
e-mails, software, klanten en andere stakeholders. 

Wanneer er een phishingmail rondgaat, dient dit zo snel mogelijk 
gemeld te worden aan de juiste persoon of dienst. Zorg er 
bovendien voor dat je iedereen zo snel mogelijk op de hoogte 
brengt van de mogelijke risico’s.
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#04.
Organiseer trainingen 
rond cyberveiligheid.

Investeer in degelijke opleidingen voor nieuwe én bestaande 
medewerkers. Houd er rekening mee dat medewerkers 
de juiste trainingen krijgen. Zo wordt iemand met meer 
verantwoordelijk ook geacht meer kennis te hebben. Zorg er 
bovendien voor dat zowel beleid als procedures beschreven 
en gekend zijn. 

CRANIUM organiseert simulaties om je team te evalueren en 
bewust te maken.
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#05.
Houd je software 

steeds up-to-date.

Wist je dat je een groot aantal problemen kan voorkomen 
door simpelweg je gebruikte software up-to-date te houden? 
Wanneer je een melding krijgt dat er een nieuwe versie 
beschikbaar is, ga daar dan meteen mee aan de slag en stel dit 
niet uit!

Zorg ervoor dat al je toestellen (GSM, laptop, vaste computer...) 
de laatste updates krijgen. Vergeet bovendien je website, CRM-
systeem en boekhoudsoftware niet. Updaten is de boodschap!
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#06.
Kies een adviseur waarbij 

iedereen terecht kan.

Het is belangrijk dat je medewerkers op elk moment naar een 
expert kunnen stappen om een snel en goed antwoord op hun 
vragen te krijgen. Deze rol is vaak weggelegd voor de CISO 
binnen je organisatie.

De informatiebeveilingscoördinator, ofte Chief Information 
Security Officer (CISO),  heeft een controlerende en adviserende 
rol wat betreft informatiebeveiligingsmaatregelen. Hij/
zij is echter niet verantwoordelijk voor het algemene 
risicomanagement, maar wel voor advisering omtrent 
informatiebeveiligingsrisico’s en fungeert daarom als eerste 
aanspreekpunt wanneer er zich bijvoorbeeld een datalek 
voordoet.

Het is echter de medewerker zelf die verantwoordelijk is 
voor de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid. Iedere 
werknemer moet weten wat van hem of haar verwacht 
wordt bij het kiezen van een wachtwoord, het afgeven van 
bedrijfsgevoelige informatie en het afhandelen van een datalek. 

CRANIUM kan jouw organisatie een CISO aanbieden die deze 
rol te allen tijde met de nodige expertise vervult. 
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#07.
Koop gelijkaardige 
domeinnamen op.

Het is wellicht niet altijd mogelijk om meerdere versies van je 
domeinnaam aan te schaffen omdat die simpelweg niet altijd 
beschikbaar zijn. Maar... als de kans zich voordoet, is het altijd 
een goed idee om gelijkaardige domeinnamen aan te kopen. 
Zo verklein je de kans dat je klanten misleid worden door een 
phishingbericht waarvan jij de afzender lijkt. 
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#08.
Maak regelmatig backups.

Bij voorkeur automatisch! Vergeet niet om je backups regelmatig 
te testen zodat ze ook effectief kunnen ingezet worden tijdens 
noodsituaties. Wist je trouwens dat er op vlak van backups 
ook zoiets bestaat als ‘best practices’? Zo wordt de 3-2-1-regel 
gezien als een goede manier van backup management:

3. Maak 1 primaire backup en neem 2 extra kopieën; 

2. Sla de backups op 2 verschillende soorten storage media op;

1. Sla 1 van de kopieën offline op.

Op deze manier ben je er zo goed als zeker van altijd een 
werkende kopie te hebben. Houd er echter rekening mee 
dat dit geen holy grail is om je te beveiligen. Tegenwoordig 
wachten hackers vaak een week of langer om zeker te zijn dat 
de backups ook geïnfecteerd zijn met malware.



#09.
Werk een continuïteitsplan uit.

Beschik je over een uitgewerkt plan voor wanneer alles fout 
gaat? Wanneer er zich een datalek voordoet, is er namelijk vaak 
geen tijd om dit nog helemaal van nul uit te stippelen...

Onze experts ontlasten je van deze rompslomp en bereiden 
je voor op allerhande (nood)situaties. Na uitvoering van 
een Business Impact Analyse (BIA), werken zij zowel een 
Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) als een Disaster Recovery Plan 
uit.

De afgelopen periode heeft aangetoond dat het van cruciaal 
belang is om je bedrijfscontinuïteit serieus te nemen en te 
zorgen voor een actueel noodplan. Dit is hét moment bij uitstek 
om terug te kijken op de afgelopen maanden: wat ging goed, 
wat kan beter en vooral waar moet je op letten als alles goed 
fout gaat?

Aan de hand van een bedrijfscontinuïteitsplan ben je steeds 
in staat om snel en efficiënt te reageren wanneer de nood 
nabij en de stress het hoogst is, én minimaliseer je de kans op 
reputatie- en/of bedrijfsschade.
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#10.
Laat je cyberveiligheid 
regelmatig nakijken.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Plan dus  regelmatig 
een evaluatie van de cyberweerbaarheid in jouw organisatie, 
zodat je eventuele kwetsbaarheden snel kan aanpakken.
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Hoe kan een pentest helpen 
om de cyberveiligheid te 

verbeteren?

Wat is een pentest?

Een pentest (of penetratietest) biedt inzichten in de 
kwetsbaarheden van je organisatie. Het is een geautoriseerde 
beveiligingsoefening  die wordt ingezet om kwetsbaarheden in 
computersystemen op te sporen, te exploiteren, en vervolgens 
aan de organisatie te melden.

Hoe verloopt een pentest? 

Pentesten omvatten meer dan alleen het scannen en 
exploiteren van kwetsbaarheden. 

In totaal doorlopen onze experten 6 fasen, die ieder even 
belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat elk aspect van de scope  
gedekt wordt, i.e. de vooraf besproken omvang van de te testen 
assets: wat mag? Wat mag niet? Aan welke regels moeten we ons 
als pentester houden? Het proces stelt CRANIUM in staat om, 
met kwaliteit in het achterhoofd, een afgewerkt product af te 
leveren dat voor iedereen duidelijk is binnen jouw organisatie.
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Beoordeling

Implementatie

Interne audit

Externe audit

Certificatie
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Is ISO 27001 iets voor jou?

Het doel van de implementatie van de ISO 27001-
norm is het opzetten en onderhouden van een 
informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) binnen jouw 
bedrijf en je in staat te stellen je organisatie te certificeren 
volgens een internationaal erkende norm. 

Dit certificaat zal je ook helpen om het vertrouwen van zowel 
huidige als toekomstige klanten en partners eenvoudiger in te 
winnen.

Wat betreft de beveiliging en naleving van informatiebeheer, 
ondersteunt de implementatie van de ISO 27001-standaard 
maar liefst 85% van de naleving van de GDPR.

Heb je behoefte aan een praktische roadmap en begeleiding 
bij de dagelijkse implementatie van het ISMS? Onze CRANIUM-
experten staan voor je klaar. Word gecertifieerd en vergroot 
het vertrouwen van je klanten!
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CRANIUM Campus.

Onze CRANIUM Campus biedt op regelmatige basis 
groepsopleidingen aan die je zowel online als op locatie kan 
volgen.

Stel je medewerkers op de proef en kom te weten hoe het met 
hun kennis en vaardigheden op het vlak van security awareness 
is gesteld.

Bij CRANIUM simuleren we real-life phishingmails en trainen we 
jouw medewerkers: hoe herken je een phishingmail? Hoe maak 
je er best melding van? ...

Heb je echter voorkeur voor een aangepast leerplan op maat 
van je onderneming of werknemers? Ook dat kunnen onze 
experten aanbieden. Surf voor meer info naar www.cranium.eu.
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Onze Cybersecurity 
Verbetertrajecten.

Partnership met VLAIO.

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van 
de Vlaamse overheid.

Via VLAIO kan CRANIUM bepaalde cybersecurity-gerelateerde 
diensten aanbieden met een subsidie van 45%.

De oplossingen van CRANIUM worden erkend door het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen. Dit maakt 
het voor jou als KMO mogelijk om de KMO Portefeuille voor 
advies te gebruiken bij aankoop van onze diensten. 

DV.O225288 
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Ontdek alle CRANIUM 
oplossingen op

www.cranium.eu
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Bij CRANIUM zijn we ervan overtuigd dat Privacy, Security en Data 
Management onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn

Gegevens zijn een onmisbaar onderdeel geworden van de hedendaagse 
bedrijfsomgeving. Door de digitalisering zijn bedrijven jarenlang informatie 
en gegevens gaan ‘hamsteren’, vaak zonder stil te staan bij de impact en 
gevolgen op lange termijn. De afgelopen jaren is de wetgeving strenger 
geworden: klanten zijn meer (privacy)bewust geworden, en de groeiende 
afhankelijkheid van digitalisering heeft de aanwezigheid van bedrijven op 
de radar vergroot. Dit alles vraagt om bewustwording, waakzaamheid en 
actie. 

CRANIUM wil bedrijven helpen door strategisch advies te geven over het 
efficiënt en correct gebruik van deze gegevens én de bescherming ervan. 
Onze deskundige consultants fungeren als gids, die helpen bij het uitvoeren 
en implementeren van deze plannen voor resultaten op lange termijn. 
CRANIUM, opgericht in 2016, past een alomvattende, risicogebaseerde 
aanpak toe (waarbij we onze unieke expertise op het gebied van privacy, 
security en data management combineren) om end-to-end oplossingen 
te bieden die zijn aangepast aan jouw onderneming, haar omvang en 
behoeften.  

CRANIUM helpt je met de juiste beveiliging en controle op de data die 
voor jouw organisatie cruciaal is.


