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   Counterpane Internet Security, Inc.1

2015 WAS EEN BELANGRIJK JAAR 
in de wereld van netwerkbeveiliging. 
Voor het eerst vonden er meer social 
engineering-aanvallen plaats dan 
aanvallen op en exploits van kwetsbare 
plekken in software. Dit is een ernstig 
probleem.  

Bedrijven kunnen alleen productief blijven 
als hun medewerkers in staat zijn overal en 
op elk apparaat te werken, waarbij ze vaak 
met mensen over de hele wereld 
samenwerken. Deze mobiliteit leidt niet 
alleen tot een grotere noodzaak  voor  
veilige e-mailaccounts en gedeelde 
bestanden, maar ook een fundamenteel 
andere benadering van 
computerbeveiliging. 

Sinds januari 2015 is het aantal slachtoffers 
dat bij de FBI bekend is met 270% 
toegenomen, waarbij de kosten voor het 
bedrijfsleven oplopen tot meer dan 
2,3 miljard dollar2. De boodschap aan 
netwerkbeveiligingsprofessionals is helder. 
Hackers richten zich op de zwakste schakel 
in de beveiligingsketen: de eindgebruiker. 

Dit boek dient als leidraad bij het opsporen 
en voorkomen van social engineering-
aanvallen, en om een beter begrip te 
krijgen van hoe jij  jouw organisatie kunt 
verdedigen tegen wat de overheersende 
wereldwijde bedreiging op internet is 
geworden.

AMATEURS 
HACKEN SYSTEMEN. 
PROFESSIONALS 
HACKEN MENSEN.
—  Bruce Schneier, CTO
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We spreken van social 
engineering wanneer iemand 
door middel van manipulatie, 

beïnvloeding of bedrog iemand anders 
informatie ontfutselt of een handeling 
laat verrichten waar een hacker baat bij 
heeft. Hackers maken vaak gebruik van 
werkelijk bestaande hiaten in de 
beveiliging van jouw netwerk. Maar bij 
alle organisaties, of ze nu groot of klein 
zijn, kan computerbeveiliging, ook al is 
het geavanceerde beveiliging op 
meerdere niveaus, in enkele seconden 
worden omzeild doordat één 
werknemer - door onoplettendheid, te 
veel vertrouwen of onvoldoende 
bewustzijn -bedrijfsinformatie 
bekendmaakt aan iemand met kwade 
bedoelingen. 

Jouw medewerkers kunnen om de tuin 
worden geleid zodat ze iemand met 
zich laten meelopen wanneer ze het 
datacentrum binnengaan, of in een 
telefoongesprek hun wachtwoord of 
gebruikers-ID doorgeven. 

Social engineers gaan heel ver in hun
pogingen om toegang te krijgen tot data 
waarvan ze gebruik kunnen maken, zoals: 

  PERSOONLIJKE GEGEVENS         
     wachtwoorden, accountnummers

  BEDRIJFSGEGEVENS
 telefoonlijsten, identiteitskaarten

SERVERGEGEVENS

wat is

SOCIAL 
ENGINEERING?

AAN DE TELEFOON

“Met Mark van IT. We krijgen net een melding dat de 
computers op jullie afdeling een virus hebben."
Een van de meest gebruikte trucs: een hacker doet 
zich voor als een werknemer van de IT-helpdesk om 
gevoelige gegevens zoals wachtwoorden te weten te 
komen van een nietsvermoedende werknemer. 

AAN DE RECEPTIE

“Hallo, ik ben van de HP-servicedienst. Ik heb om 1 uur een 
afspraak met Ellen."
Daarom is het zo belangrijk dat goed bedoelende 
medewerkers en andere insiders training krijgen over 
hoe en waarom zij een doelwit kunnen vormen, en 
wat ze moeten doen als ze vermoeden hebben van 
een mogelijke bedreiging. 

AT THE BUILDING ENTRANCE

“O! Wacht, kun je de deur voor me open houden? 
Ik heb mijn sleutel/toegangspas in de auto laten liggen.” 
Mensen willen behulpzaam zijn, en vaak 
onderschatten ze de risico's van onbekenden, en dat 
kan een hachelijke combinatie zijn.

 servers, netwerken, niet-openbare URL's 

Jouw eerste verdedigingslinie bestaat in 
het opdoen van kennis over social 
engineering-technieken. 

Hoe klinkt een social 
engineer?
Je zou misschien verwachten dat social 
engineers gemakkelijk te herkennen zijn. 
Maar vaak praten ze als de mensen die je 
dagelijks op het werk tegenkomt.
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SPEAR 
PHISHING
Spear phishing is een doelgerichte 
e-mailaanval waarin een hacker e-mail 
gebruikt om zich voor te doen als 
iemand die bekend en vertrouwd is bij 
het doelwit. Vaak is hier niet veel meer 
voor nodig dan van de website van de 
organisatie de naam van een 
bestuurder kopiëren en vervolgens 
onder deze naam een e-mail sturen 
aan iemand in het internetdomein van 
de organisatie. 

Spear phishing is meest gebruikte (en 
effectiefste) social engineering-tactiek. 
Je hebt vast wel eens onderwerpregels 
als hieronder zien voorbijkomen en 
hopelijk heb je gelijk op delete gedrukt: 

"Mededeling over afvloeiingsregeling: 
Klik hier om je aan te melden voor 

ontslagvergoeding."

"In verband met kostenbesparingen 
sturen we de jaaropgaaf dit jaar per 

e-mail." 

Maar hackers worden steeds 
overtuigender en creatiever met e-mail 
die, eenmaal geopend, jouw machine 
infecteert. Kijk uit voor de volgende 
tactieken… 

  HET NIEUWS TEGEN JE 
GEBRUIKEN – Alles wat aandacht krijgt 
in het nieuws kan als lokmiddel voor 
social engineering worden gebruikt. Zo 
was er in 2016 een toename van het 
aantal spamberichten dat te maken had 
met de Amerikaanse verkiezingen. 

  VERTROUWEN IN SOCIALE 
NETWERKSITES MISBRUIKEN –  
Miljoenen mensen gebruiken dagelijks 
socialenetwerksites als Facebook en 
LinkedIn, zodat ze tot op zekere hoogte 
vertrouwen hierin gaan stellen. Als 
mensen vervolgens een e-mail krijgen 
waarin staat: “Er wordt 
routineonderhoud uitgevoerd op jouw 
Facebook-account. Klik om jouw 
gegevens bij te werken,” klikken ze vaak 
zonder erbij stil te staan. 

tactiek
nr. 1



Dumpster diving wil zeggen het 
rondsnuffelen door hackers in afval dat 
door nietsvermoedende medewerkers 
in afvalbakken is gegooid. Dit kan 
volgende waardevolle zaken opleveren: 

   Reclamebrieven (met name 
aanbiedingen voor creditcards), die 
persoonlijke gegevens bevatten die van 
pas kunnen komen bij identiteitsdiefstal. 

      Zakelijke telefoonlijsten en 
organigrammen met nummers en 
locaties die het hackers gemakkelijker 
maken zich voor te doen als managers 
van de organisatie. 
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   Zakelijk briefhoofd waarmee 
vervalste brieven kunnen worden 
gemaakt die er officieel uitzien. 

  Hackers kopen ook refurbished 
computers om vertrouwelijke gegevens 
van de harde schijf te halen, terwijl de 
gebruikers denken dat ze de gegevens 
hebben gewist.

DUMPSTER 
DIVING

tactiek
nr.2
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   Federal Bureau of Investigation 3

CYBERCRIMINALITEIT HEEFT 
HET POTENTIEEL OM 
BEDRIJVEN LAM TE LEGGEN
—Steven R. Chabinsky, Deputy Assistant Director, Cyber Division
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10° van 
scheiding

tactiek
nr.3

Social engineers zijn slim, methodisch 
en geduldig. Ze beginnen vaak door 
een band op te bouwen met mensen in 
een organisatie die toegankelijker zijn, 
zoals een administratief werknemer of 
een beveiliger aan de poort, om 
informatie te krijgen over hun 
uiteindelijke doelwit, die wel tien 
stappen hoger in de hiërarchie van de 
organisatie kan staan. 

De crimineel kan beginnen door stukjes 
persoonlijke informatie over teamleden 
te verzamelen, evenals andere "sociale 
signalen" om vertrouwen op te 
bouwen of zelfs om zich met succes als 
een werknemer voor te doen. 
Sommige van hun strategieën zijn 
ongelooflijk eenvoudig, en geniepig: 

  ZE LEREN HET TAALGEBRUIK 
VAN JOUW BEDRIJFSTAK – Een 
hacker bestudeert je gebruikte jargon 
zodat hij vertrouwen kan opbouwen 
door de taal te spreken die je herkent. 

  ZE GEBRUIKEN JOUW 'WACHT' 
MUZIEK –  Deze bedrieglijk 
eenvoudige werkwijze houdt in dat de 
crimineel opbelt, in de wachtstand 
wordt gezet, en de muziek opneemt. 
Wanneer hij zijn slachtoffers belt en in 
de wachtstand plaatst, dient de 
bekende muziek als psychologisch 
signaal dat de beller betrouwbaar is. 

  ZE BOOTSEN JOUW 
TELEFOONNUMMER NA – 
Criminelen laten op de telefoon van het 
slachtoffer een nummer van de 
organisatie als beller-ID weergeven, 
waardoor het slachtoffer eerder bereid 
is om vertrouwelijke gegevens zoals 
wachtwoorden via de telefoon door te 
geven.
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en dan nu de

IMPACT
John McAfee, de legendarische programmeur en ontwikkelaar van het eerste commercieel   
verkrijgbare antivirusprogramma, heeft gezegd: “Voor de gemiddelde hacker bestaan de 
hulpmiddelen voor ongeveer 75% uit social engineering, en voor de succesvolste hackers is dit 90% of 

meer4.” Social engineering is dan ook een zeer reëel probleem met zeer weinig echte oplossingen. Hacken 
betekent niet alleen de voor de hand liggende financiële schade, maar ook kan de reputatie van een organisatie 
ernstige schade oplopen wanneer een hack openbaar wordt. Wanneer persoonlijke gegevens in gevaar zijn 
gebracht, tast dit het vertrouwen van de klanten en de reputatie van de organisatie aan, en dat heeft uiteindelijk 
ook financiële gevolgen. We weten het volgende... 

Steeds vaker infecteren aanvallers computers door 
mensen dit met misleiding zelf te laten doen
99,7% van de aanvallen door middel van e-mailbijlagen was gebaseerd op social engineering en 
macro's. En 98% van de URL's in kwaadaardige berichten linkt naar gehoste malware.5

Op social media loopt men 10 keer meer kans 
slachtoffer te worden van phishing dan van malware 
Vanwege de eenvoud om nep-accounts voor social media te maken om bekende merken na te 
bootsen, is phishing de snelst groeiende social media bedreiging. Het is een hele klus om onderscheid te 
maken tussen frauduleuze en legitieme accounts: 40% van de Facebook-accounts die beweren 
bedrijven op de Fortune 100-lijst te vertegenwoordigen, zijn niet geautoriseerd. Op Twitter is dit 20%.6. 6

Meer dan 2 miljard mobiele apps die persoonlijke 
gegevens stelen zijn vrijwillig gedownload 
E-mail en social media zijn niet de enige gebieden waarop social engineering plaatsvindt: ook via 
kwaadaardige mobiele apps pakken dergelijke criminelen het groots aan. Alleen al in app stores zijn 
meer dan 12.000 van dergelijke apps ontdekt.7
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MALWARE-AANVALLEN 
WERELDWIJD 2015

social engineering-aanvallen

VINDEN NU WERELDWIJD PLAATS
Geen enkel land is immuun voor social engineering-aanvallen, hoe geavanceerd de technologie die het gebruikt ook is. In deze afbeelding is de verdeling van de ernstigste social 
engineering-aanvallen te zien per geografische regio. 

8
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adviezen voor het

BESCHERMEN VAN 
JOUW ORGANISATIE?

     Verandermanagement – Wanneer 
jouw team vertrouwd is met een goed 
gedocumenteerd proces van 
verandermanagement (en niet voor de 
vuist weg reageert), is het minder 
kwetsbaar voor aanvallen waarin een 
vals gevoel van urgentie wordt 
gecreëerd en uitgebuit. 

      Classificatie van informatie – Zorg 
ervoor dat vertrouwelijke informatie 
duidelijk is aangegeven en als zodanig 
wordt behandeld. 

     Vernietiging van documenten – 
Vertrouwelijke gegevens moeten 
worden versnipperd en niet worden 
weggegooid of gerecycled. 

      Fysieke beveiliging – 
Controlemiddelen zoals elektronische 
beveiligingsapparaten, 
achtergrondcontroles, 
bezoekersregistratie en eisen omtrent 
begeleiding van bezoekers zijn de 
sleutel tot een alomvattend 
beveiligingsbeleid.

Social engineering is een niet te 
ontkennen en potentieel 
rampzalige realiteit. Wat 

kunnen organisaties als die van jou 
proactief doen om jouw kwetsbare 
mensen te beschermen en waardevolle 
gegevens uit de handen te houden van 
mensen met kwade bedoelingen? 

PREVENTIESTRATEGIEËN IN DE 
ECHTE WERELD
Hieronder volgt een lijst met concrete 
maatregelen die je kunt nemen en 
beveiligingsbeleid die je kunt hanteren 
voor betere bescherming. Je moet echter 
beseffen dat al deze punten alleen 
effectief zijn als jouw medewerkers 
voldoende kennis hebben. Om gelopen 
risico's te verminderen, moet je 
beginnen met training voor nieuwe 
medewerkers en de training laten volgen 
door regelmatige bedreigings-
inschattingen, beleidsupdates en 
bedrijfsbrede controles. Houd ook jouw 
communicatie open en jouw teamleden 
op de hoogte. 

Maak een duidelijk 
omschreven 
beveiligingsbeleid, 
met daarin:

   Wachtwoordbeheer – Bepaal strenge 
eisen voor veilige wachtwoorden en laat 
wachtwoorden regelmatig wijzigen. 
Zorg ook voor zorgvuldige autorisatie 
en verantwoording van onsite en 
externe toegang. 

  Two-factor authentication – Gebruik 
geen vaste wachtwoorden maar two-
factor authentication om 'high risk' 
netwerkservices te authentiseren. 

  Verdediging tegen virussen en 
phishing – De nieuwste antivirussoftware 
die op meerdere niveaus werkt op 
kwetsbare locaties als mailgateways en 
desktops van eindgebruikers is niet de 
oplossing van het probleem, maar wel 
een goed begin. 

Bouw een security-
bewuste cultuur op
      Bevorder bewustzijn van bedreigingen 
en riskant gedrag – Het maakt indruk op 
medewerkers als hun duidelijk wordt 
gemaakt wat de schade is die bij andere 
bedrijven wordt aangericht. 

      Geef medewerkers het vermogen om 
bedreigingen te herkennen en zelf 
doordachte beveiligingsbeslissingen te 
nemen – Omdat social engineering-
tactieken zo vaak veranderen, is het zaak 
om medewerkers een gevoel voor risico 
bij te brengen en hun de mogelijkheid te 
geven om snel en kleinschalig met 
dergelijk risico om te gaan. 

     Veranker beveiliging diep in de geest 
van jouw teamleden. Om 
cyberaanvallen van wat voor soort dan 
ook tegen te gaan, moet je ervoor 
zorgen dat medewerkers op elk niveau 
van de organisatie bereid zijn om 
melding te doen van verdachte zaken. 
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   Cisco 9

ER ZIJN TWEE SOORTEN 
BEDRIJVEN: BEDRIJVEN 
DIE ZIJN GEHACKT 
EN BEDRIJVEN DIE NIET 
WETEN DAT ZE ZIJN 
GEHACKT.

—  John Chambers, CEO
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Allereerst, hoe sterk jouw technische 
beveiliging ook is, de mensen in jouw 
organisatie zijn vaak de kwetsbaarste 
schakel in de keten. Maar met grondige, 
doordachte en geregelde training 
kunnen ze ook jouw belangrijkste 
hulpmiddel in de strijd tegen social 
engineering zijn. Dit is echter alleen 
mogelijk als iedereen in de organisatie 
goed op de hoogte is van de zeer reële 
risico's, de strategieën die bescherming 
kunnen bieden en de globale 
doelstellingen en beperkingen van 
bedrijfsbeveiliging. 

En tot slot, omdat de strijd tegen social 
engineering zo complex en uitdagend is, 
is er geen oplossing in dit document die 
op zichzelf veiligheid garandeert. Maar 
door proactief van alle kanten het 
probleem aan te pakken, haalbare 
preventiestrategieën toe te passen en 
een veiligheidsbewuste cultuur te 
bevorderen, kan je helpen jouw  
organisatie, jouw gegevens en jouw 
mensen te beschermen tegen deze 
verraderlijke bedreiging van de 
eenentwintigste eeuw. 

what's

JOUW MEDEWERKERS  
KUNNEN HET 
BELANGRIJKSTE 
HULPMIDDEL ZIJN BIJ 
HET BESCHERMEN 
VAN JOUW SYSTEMEN.
—  Brian Chappell, Director of Technical Services EMEAI and APAC  
 Identity management firm BeyondTrust 10



SOCIAL ENGINEERING IS WERELDWIJD EEN OVERHEERSENDE EN GROEIENDE BEDREIGING VOOR DE 
VEILIGHEID VAN ORGANISATIES. 

Microsoft investeert ruim 1 miljard dollar per jaar in onderzoek naar veiligheid op internet en heeft een hypermodern 
Cyber Defense Operations Center opgericht, waarin Microsoft-experts op het gebied van veiligheid samen werken 

aan het in real time beveiligen tegen, opsporen van en reageren op bedreigingen. 
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