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Cybercrime versus 
Digitale weerbaarheid

Hoe heeft de gemeente 
de ICT geregeld?



Cybercrime – wat komt voor?
Statelijke actoren Professionele Hackers Kleinere cybercriminelen

• Ontwrichting 
o door platleggen 

vitale 
infrastructuur/ 
dienstverlening 

• Spionage
• Beinvloeding
• Gijzelsoftware

o Geld verkrijgen

• Gijzelsoftware
o Geld verkrijgen

• Identiteitsfraude op 
grote schaal

• Spionage

• Identiteitsfraude
o Geld verkrijgen

• Reputatieschade
• Afpersing

o Geld verkrijgen
• Gijzelsoftware

o Geld verkrijgen



Cybercrime – hoe komen ze binnen?

Menselijke “fouten” Kwetsbaarheden* in software

• Niet goed omgaan met wachtwoorden 
– te simpel

• Op foute mails reageren of op foute 
links klikken

• Laptops/applicaties/ systemen open 
laten staan

• Foutieve inrichting

• Er worden continu nieuwe 
kwetsbaarheden in software 
gevonden

• Bestaande kwetsbaarheden worden 
niet gerepareerd

De twee belangrijkste factoren

* Kwetsbaarheid =  fout in de software waardoor toegang verkregen kan worden tot het  systeem of de data



Digitale weerbaarheid – Advies 
NCSC

1. Installeer updates
2. Zorg dat elke applicatie en elk systeem 

voldoende loginformatie genereert
3. Pas multifactorauthenticatie toe
4. Maak regelmatig back-ups en test deze
5. Segmenteer netwerken
6. Bepaal wie toegang heeft tot uw data en 

diensten
7. Versleutel opslagmedia met gevoelige 

bedrijfsinformatie
8. Controleer welke apparaten en diensten 

bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm 
deze

Nationaal Cyber Security Centrum



Regie organsiatie gemeente – GR DIT
•   Aansturen en controleren van de uitvoerende partijen
•   wekelijk overleg over lopende zaken, meldingen en wijzigingsverzoeken
•   maandelijks overleg over de rapportages inclusief security rapportages

Hoe is de gemeentelijke ICT 
geregeld?

Datacenter OGD
-werkplekomgeving

-applicaties
-data opslag

Raadhuis 
Bloemendaal

Microsoft
-email

-sharepoint
SAAS applicaties

Gemeentewerf 
Bloemendaal

Thuiswerkplekken

Beheer uitgevoerd door OGD Beheer leverancier

Raadhuis 
Bloemendaal

Gemeentewerf 
Bloemendaal



Hoe is de gemeentelijke ICT 
geregeld?

Hulp tijdens kantooruren
bel naar Facilitair 
023-5225524
023-5225788
023-5225502

Hulp buiten kantooruren
bel naar OGD 
088-6533007

Facilitaire Zaken verantwoordelijk voor:
• Beheer en onderhoud fysieke apparatuur voor medewerkers
• Ondersteuning bij gebruik van de apparatuur


	Gemeenteraad Bloemendaal 8 September 2022 Cybercrime versus Di
	Cybercrime – wat komt voor?
	Cybercrime – hoe komen ze binnen?
	Digitale weerbaarheid – Advies NCSC
	Hoe is de gemeentelijke ICT geregeld?
	Hoe is de gemeentelijke ICT geregeld? (2)

