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Stijging van het aantal netwerkaanvallen gericht op Wi-Fi®-thuisnetwerken 
en VPN’s, phishing via domeinen gerelateerd aan het coronavirus die 
misleidend doorverwijzen naar schadelijke sites, inbreuken op de visuele 
privacy en gevolgen voor de productiviteit … Het zijn slechts enkele 
bedreigingen in deze kwetsbare tijden. De huidige situatie vereist weliswaar 
een strikte persoonlijke hygiëne, maar ook de behoefte aan gezonde 
digitale beveiligingsreflexen blijft groot om de veiligheid van zowel 
werknemers als organisaties te waarborgen. We zijn immers getuige 
van een ongezien precedent: nog nooit werkten zoveel professionals op 
afstand, in de meeste gevallen vanuit de beslotenheid van hun eigen huis. 
HP reikt IT-besluitvormers, IT-beveiligingsexperten en IT-beheerders ‘best 
practices’ aan voor telewerk.
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Hackers en cybercriminelen willen de losse 
eindjes in jouw beveiliging thuis maar wat 
graag benutten. Is jouw bedrijf ertegen 
opgewassen?

Met het thuiswerken is wereldwijd voor een groot aantal mensen 

een nieuwe en onverwachte fase in hun carrière aangebroken. 

Onder normale omstandigheden krijg je pas groen licht om 

van thuis uit te werken zodra er een duidelijk, gedocumenteerd 

beleid is dat mogelijke problemen en bezorgdheden aanpakt en 

richtlijnen biedt om het digitaal veilig te houden voor individuen 

en bedrijven. Sinds de coronapandemie leven we echter niet 

langer onder normale omstandigheden en zijn de richtlijnen 

voor het thuiswerken mogelijk nog niet volledig bijgewerkt.

Enkele situatieschetsen maken duidelijk waarmee je werknemers zoal te maken kunnen krijgen: 

• De beveiligingsmaatregelen die in het bedrijfsnetwerk zijn geïmplementeerd, zoals de 

bedrijfsfirewall en beveiligingscontroles tegen phishing, zijn niet aanwezig wanneer er thuis gewerkt 

wordt.

• De router waarmee de werknemer thuis verbinding maakt, is waarschijnlijk niet beveiligd en kan 

zwakheden vertonen, aangezien niemand hem regelmatig controleert op scans of backdoor 

vulnerabilities.

• Als het bedrijf geen bedrijfslaptop verstrekt, mogen werknemers hun persoonlijke computer 

gebruiken. De pc bevat echter niet dezelfde beveiligingsoplossingen die door het bedrijf worden 

gebruikt, hij wordt mogelijk niet actief gecontroleerd en kan reeds malware en exploits bevatten.

• Thuiswerken kan leiden tot een mix van opgeslagen wachtwoorden tussen de persoonlijke accounts 

van de werknemer en het bedrijfsaccounts.

Sommige werknemers hebben echter ervaring met thuiswerken, bijvoorbeeld wanneer ze buiten de 

kantooruren werken of terwijl ze onderweg zijn. Daarom maken professionele werknemers wel degelijk 

gebruik van de beveiligingstools en IT-services die door het bedrijf worden aangeboden.

Drie belangrijke elementen zullen in het huidige klimaat echter aanzienlijk veranderen:

1. Meer taken zullen buiten de controle van de IT-infrastructuur worden uitgevoerd. In de huidige 

omgeving werken apparaten voornamelijk via het internet, waar geen uitgebreide bescherming 

beschikbaar is. Het toestel is grotendeels op zichzelf aangewezen en is slechts zo veilig als de 

beschermingslagen die er zijn ingebouwd. IT heeft ook niet de mogelijkheid om updates en patches 

uit te voeren op apparaten zoals dat binnen het intranet zou gebeuren. Kwetsbaarheden zullen 

daarom mogelijk veel langer ongepatcht blijven.

2. Beveiligingstools en -services voor werk op afstand kunnen onder druk komen te staan. 

Beveiligingsprogramma’s voor telewerk zijn slechts bestand tegen een beperkte hoeveelheid 

verkeer en werkbelasting. Nu het grootste deel van de beroepsbevolking echter op afstand werkt, 

worden de eisen die aan dergelijke services worden gesteld zwaarder dan de functie waarvoor ze 

zijn ontworpen. Zo’n piek in de vraag kan kritieke beveiligingsservices doen crashen of ertoe leiden 

dat ze niet langer beschikbaar zijn voor gebruikers, wat de veiligheidspositie van het bedrijf in het 

gedrang brengt.
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Technische whitepaper 3. De productiviteitsuitdagingen voor werknemers zullen – naar verwachting – toenemen. Toen alles 

business as usual was, werden technische problemen opgelost via IT-ondersteuning op afstand. 

Doorgaans nam zoiets veel tijd in beslag en was de IT-bezetting beperkt. Nu meer werknemers van 

thuis uit werken, neemt de behoefte aan IT-ondersteuning op afstand toe, waardoor de IT-kosten 

stijgen. Ondersteunende tools zijn niet altijd even effectief (bijv. wanneer de verbinding met het 

thuisnetwerk wordt beïnvloed door een groot aantal telegebruikers), wat voor extra vertraging zorgt 

om de gebruiker weer volledig productief te maken.

Met een aantal goede praktijken is je bedrijf gewapend tegen de voortdurend veranderende 

bedreigingen die eigen zijn aan het telewerken. We sommen ze hier op.

Jouw bedrijf goed gewapend in de huidige veiligheidscontext?

Na de uitbraak van COVID-19 kwam het er voor bedrijven op aan hun IT-infrastructuur te beschermen 

vanaf het moment dat een HP-toestel, waar het zich ook bevond, werd aangezet. 

Met een reeks best practices vond - en implementeerde - jouw bedrijf de beste aanpak om zich 

met succes te wapenen tegen de gevaren van het thuiswerken als gevolg van COVID-19. Je bleef 

op de hoogte van de manieren waarop efficiënte bedrijven het aanpakten, en je eigen aanpak 

hoefde zelfs niet onder te doen voor die van de marktleiders. 

Het geïmplementeerde beleid omvatte het verspreiden van updates naar alle toestellen. 

Eenmaal geïnstalleerd, konden ingebouwde functies worden uitgevoerd. Die services boden 

een geavanceerde beschermingslaag voor je endpoints, met name buiten de grenzen van je 

bedrijfsnetwerken.

In gevallen waarin onbeschermde gebruikers zwakke inloggegevens kozen of hun inloggegevens 

onbedoeld deelden met mensen met kwade bedoelingen, kregen ze een extra beschermingslaag.

Klinkt het als een verre toekomstdroom? Zo kan het er nochtans ook in jouw bedrijf aan toegaan.

Sterker nog, zo wordt het voor jouw bedrijf nadat je de onderstaande best practices hebt uitgerold. 

Voordat we op die best practices ingaan, eerst nog dit:

Microsoft Word is het meest voorkomende kwaadaardige bestandstype.  
67 % van alle malware wordt gevonden in Word-bestanden.

(Bron: HP Sure Click en HP Sure Click Enterprise Telemetry 2019)

Het merendeel van het telewerk voor jouw bedrijf gebeurt meer dan waarschijnlijk in MS Word … 

Goed nieuws: de onderstaande best practices bieden uitkomst. Er is een manier om problematische 

malware een stap voor te blijven en de meest gebruikte programma’s te beveiligen die nodig zijn om de 

productiviteit in de externe werkomgeving van het bedrijf te waarborgen.

Hier is nog een feit om rekening mee te houden:

73 % van de gedetecteerde malware zijn Trojaanse paarden  
die een schadelijke lading kunnen dragen.
(Bron: HP Sure Click en HP Sure Click Enterprise Telemetry 2019)

De best practices die je zult leren, kunnen je bedrijf helpen om grip te krijgen op hardnekkige Trojaanse 

paarden en hun destructieve ladingen te vermijden.
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De best practices worden je aangeboden door het HP Security Team, een team van toegewijde 

professionals dat zich bezighoudt met het beoordelen van veiligheidsrisico’s en veiligheidsbedreigingen 

die gevolgen kunnen hebben voor je bedrijf en personeel.

Vandaar deze Best Practices voor telewerkers, een stapsgewijze gids om het digitaal veilig te houden 

voor je bedrijf en personeel.

Best practices voor telewerkers om het digitaal veilig te houden thuis 

Hier zijn enkele eenvoudige maar essentiële beleidslijnen om onmiddellijk uit te rollen naar je 

telewerkers:

1. Zorg voor een goede digitale hygiëne. 

Een slechte digitale hygiëne is als een uitnodiging voor malware om via een achterdeur binnen te 

komen in de bedrijfsomgeving. Sommige malware is geavanceerd en hardnekkig, en kan weken of 

zelfs maanden onopgemerkt blijven. Terwijl je pc er normaal uitziet en zich normaal gedraagt, kan 

hij drager zijn van gevaarlijke malware die mogelijk een bedreiging vormt voor het hele bedrijf. 

 

Als onderdeel van een goede hygiëne moet je aan het einde van elke dag alle openstaande 

bedrijfstoepassingen op het toestel afsluiten. Een goede computerhygiëne houdt in dat je alle 

bedrijfstools afsluit die je tijdens een normale werkdag op je laptop hebt geopend. Deze regel 

blijft van kracht, ongeacht of de werknemer op kantoor is of aan de keukentafel werkt. Zelfs als je 

medewerkers her en der verspreid zitten, moet je erop toezien dat ze hun cache regelmatig wissen. 

 

In verband hiermee: heel wat werknemers maken handig gebruik van functies in hun favoriete 

webbrowser om hun inloggegevens op te slaan voor de bezochte sites. Ze mogen dit dan wel op 

hun thuiscomputers doen, je ziet het liever niet gebeuren op bedrijfsapparaten.  

 

Bied medewerkers indien mogelijk een oplossing aan voor het opslaan van hun wachtwoorden. 

2. Beperk het persoonlijke gebruik van werkcomputers tot een minimum. 

Langdurig gebruik van consumentendomeinen, zoals gamingsites, kan het risico op blootstelling 

aan kwaadwillige aanvallers verhogen. Als thuiswerken nieuw is voor je werknemers, maak ze dan 

duidelijk dat de bedrijfslaptop alleen voor werkdoeleinden bestemd is. 

 

Weer- of nieuwsberichten bekijken vormt natuurlijk geen probleem. Wat je echter niet wilt, is dat 

een 14-jarige de bedrijfslaptop gebruikt om spannende gamingsites te bezoeken. De kinderen van 

de werknemers hebben allicht geen kwade bedoelingen, maar een aanvaller kan hen aansporen 

om op een koppeling te klikken of een document te openen en zo ongemerkt een schadelijke 

toepassing installeren. Als dat lukt, heeft de aanvaller met succes een achterdeur gevonden naar 

een bredere bedrijfsomgeving. 

 

Een endpoint-beveiligingsproduct, zoals HP Sure Sense, kan dat risico verkleinen. Het heeft immers 

een ingebouwde analysefunctie en voorkomt dat schadelijke bestanden de harde schijf van een 

computer bereiken zonder enige verbinding met de bedrijfsomgeving. 

3. Isoleer browsertabbladen in virtuele apparaten. 

Phishing is in toenemende mate een zeer gerichte activiteit waarbij wordt gewerkt volgens een 

patroon met lokaas en val. Het lokaas is meestal gericht op iets wat een gebruiker wil doen, zoals 

inloggen op een bankwebsite of klikken om een nieuwsartikel over het coronavirus te lezen. De 

eindgebruiker wordt in een val gelokt om persoonlijke gegevens te stelen of om malware op het 

apparaat te injecteren.  
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staan te popelen om het laatste nieuws over COVID-19 te lezen. Onderstaand feit geeft een beeld 

van de huidige omgeving: 

De kans dat een COVID-19-gerelateerd domein kwaadaardig is, ligt 50 % 
hoger dan bij andere domeinen die in dezelfde periode zijn geregistreerd; het 
gevaar is ook hoger dan bij recente seizoensgebonden themadomeinen, zoals 

Valentijnsdag. 
(Bron: CheckPoint,  

https://blog.checkpoint.com/2020/03/19/covid-19-impact-as-retailers-close-their-doors-hackers-open-for-business/)  

Phishing-e-mails beloven informatie over nieuwe testfaciliteiten, besmettingskaarten of nieuwe 

sluitingen in het woongebied van de werknemer. De aanvallen gaan ongeveer als volgt: 

De werknemer ontvangt een e-mail van wat er uitziet als een vertrouwde bron, zoals een lokale 

nieuwsdienst of zelfs een goede vriend. De e-mail ziet er legitiem uit qua vorm en stijl, vaak met 

een vertrouwd logo in de header. De tekst van de e-mail is kort (met opzet) en de aanvaller gaat 

ervan uit dat de werknemer de e-mail in eerste instantie op de smartphone zal bekijken. 

 

Bij het zien van de onderwerpregel met betrekking tot COVID-19, zal de werknemer de 

e-mail gretig lezen en zonder aarzelen klikken op een link naar de informatie vermeld in de 

onderwerpregel. Helaas, in plaats van actuele informatie over de pandemie haalt de gebruiker 

schadelijke toepassingen binnen die geruisloos op de computer worden geïnstalleerd, of verleent 

de aanvaller een anker in het toestel om later te gebruiken.  

Ter bescherming tegen schadelijke downloads raadt HP het gebruik van Sure Click aan. HP Sure 

Click kan elk afzonderlijk tabblad isoleren in een eigen virtuele container. Dat beschermt het host-

besturingssysteem en de gegevens op het apparaat tegen malware die via een browsertabblad 

kan binnendringen. Zodra het browsertabblad wordt gesloten, wordt alle bijbehorende malware 

eveneens gesloten, zodat deze geen schade kan aanrichten.  

 

Controleer bij het invoeren van je persoonlijke gegevens (zoals inloggegevens) op een website altijd 

of het wel degelijk om het juiste domein gaat en niet om een nepreplica van de oorspronkelijke 

site. Bepaalde tekenen wijzen op een phishing-site, zoals het gebruik van een generieke 

domeinnaam met het oorspronkelijke domein als trefwoord in de URL, het ontbreken van een goede 

websitebeveiliging en opvallende fouten in spelling, grammatica en ontwerp. 

Maak gebruik van de beveiligingstechnologieën van HP die bij HP-toestellen worden 

geleverd. 

 

HP Sure Click is vooraf geïnstalleerd op HP-toestellen. Na het re-imagen 

van je toestellen kun je HP Sure Click ook downloaden via HP Softpaq. 

Download, installeer en activeer HP Sure Click op alle toestellen van je 

gebruikers en bescherm ze tegen malware via phishingaanvallen. 

 

Beschouw HP Sure Click als een extra bescherming, naast Secure Email 

Gateways die phishing kunnen aanpakken als onderdeel van de beveiliging 

van de e-mailserver. 

 

Aangezien gebruikers niet gemakkelijk van browser veranderen, dienen 

ITDM’s hun medewerkers te informeren over de beveiligingswaarde en het 

voordeel van HP Sure Click om een superieure beveiliging te bereiken.

https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA7-2638ENW.pdf
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4. Benadruk de noodzaak om te controleren wat anderen kunnen zien. 

Door het toegenomen gebruik van ingebouwde camera’s tijdens 

langdurig telewerken, kunnen camera’s onbedoeld actief blijven. Neem 

voorzorgsmaatregelen: vergeet niet de camera regelmatig te controleren en 

de in HP-apparaten ingebouwde Privacy Camera Shutter in te schakelen. 

5. Hoogstaande productiviteit. 

Technische problemen met bedrijfsapparatuur zijn nadelig voor de productiviteit van telewerkers. 

Problemen kunnen toe te schrijven zijn aan uiteenlopende factoren, zoals gebruikersfouten of 

corrupte of aangetaste besturingssystemen of applicaties. De pc herstellen naar het corporate 

image en de gebruikersgegevens vanuit de cloud herstellen, kan de productiviteit van de gebruiker 

al aanzienlijk verbeteren. De gebruikers moeten een back-up van hun gegevens bewaren op door 

het bedrijf verstrekte data storage drives in de cloud (zoals OneDrive).  

6. VPN tot het einde. 

In het tijdperk van de cloud hebben we routinematig toegang tot essentiële bedrijfsgegevens via 

cloud-apps. Takenbeheer, productontwikkeling en andere productiviteitstools zijn cloudgebaseerd. 

Het is tegenwoordig zo gewoon dat we er weinig aandacht aan besteden op kantoor. Zodra ze 

echter de veilige grenzen van het bedrijfsnetwerk verlaten, vergeten werknemers wel eens dat het 

daarbuiten een gevaarlijke wereld is. Zie erop toe dat alle werknemers weten hoe ze Virtual Private 

Network (VPN) moeten gebruiken als ze thuis werken. 

 

Vaak is de noodzaak van een VPN duidelijk, aangezien de eigenlijke apps/data in bepaalde situaties 

gewoon niet toegankelijk zijn zonder VPN-verbinding. In andere gevallen zouden werknemers 

gevoelige bedrijfsinformatie zomaar buiten kunnen sturen buiten het VPN om. Eén advies: gebruik 

bij twijfel een VPN. Let er ook op je netwerksoftware up-to-date te houden wat patches betreft. 

Zowel voor VPN als voor bedrijfskritische apps moet je multifactor authenticatie inschakelen. 

 

Nu steeds meer gebruikers zich thuis in verbinding stellen met hun werk, wordt de Wi-Fi® thuis een 

aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Het is daarom raadzaam om tijdens het werken gebruik 

te maken van de VPN-software van het bedrijf. 

 

De VPN-servers van het bedrijf zijn waarschijnlijk niet ontworpen voor een zware werklast. Daarom 

moeten de werknemers er oordeelkundig verbinding mee maken, bijvoorbeeld om toegang te 

krijgen tot gevoelige gegevens of belangrijke bedrijfssystemen. Voor het gebruik van niet-gevoelige 

informatie of bij gebruik van specifieke moderne apps met ingebouwde encryptie, is een VPN 

misschien niet nodig. 

7. Laat de openbare Wi-Fi® links liggen. 

Openbare Wi-Fi® kun je best vermijden, aangezien het waarschijnlijk opnieuw een doelwit wordt 

voor man-in-the-middle-aanvallen. 

 

Maak zoveel mogelijk gebruik van bedrijfsapparaten: ze bieden nu eenmaal de beste 

beveiligingsopties voor je bedrijf. Moeten er toch persoonlijke apparaten worden ingezet, zorg er 

dan voor dat ze up-to-date antimalware en VPN-software hebben, en probeer ze te verbinden met 

een ander Wi-Fi®-subnetwerk in huis om de kans op laterale verplaatsing van malware tussen die 

apparaten te minimaliseren. 

 

Als het toestel niet in de mogelijkheid verkeert om VPN’s van het bedrijf te gebruiken, moet 

het zichzelf zo goed mogelijk verdedigen. Daarom moeten ITDM’s investeren in de beste 

eindpuntbeveiliging om in het apparaat in te bouwen. 

 

HP Privacy Shutter
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fundamentele bescherming tegen malware die firmware in het vizier neemt, zoals het BIOS. Deze 

service is altijd ingeschakeld en biedt een zelfherstellende functie voor het BIOS voor het geval hij 

zou worden aangetast. 

 

HP Sure Click biedt geavanceerde schaalbare isolatie waarbij primaire bedreigingsvectoren 

(zoals Word-documenten) worden geïsoleerd binnen gevirtualiseerde containers om het host-

besturingssysteem en de gegevens te beschermen. HP Sure Sense is een deep learning, op AI 

gebaseerde, geavanceerde antimalware-oplossing die gebruikers beschermt tegen nieuwe en 

onbekende malware. Samen vormen ze een robuust veiligheidsnet voor gebruikers die veilig van 

thuis uit willen werken.

8. Houd een checklist bij de hand. 

Tot slot is het heel belangrijk om werknemers een overzichtelijke checklist te geven met do’s en 

don’ts voor het thuiswerken: 

 

DO’S:

• Stel je uitsluitend in verbinding met betrouwbare Wi-Fi®-verbindingen en netwerken.

• Installeer alleen goedgekeurde toepassingen op je bedrijfslaptop.

• Onderhoud de communicatie met je collega’s en manager.

• Stel IT onmiddellijk op de hoogte als er verdachte activiteiten op een computer worden 

waargenomen.

• Zorg ervoor dat de enige VPN waarmee je verbonden bent, die van je werkplek is.

• Zorg ervoor dat er een endpoint security tool op je computer is geïnstalleerd en dat deze is 

bijgewerkt en correct is geconfigureerd.

• Zorg ervoor dat je Endpoint Protection-service kan worden gesynchroniseerd, indien mogelijk 

zonder te verbinden met de cloud.

DON’TS:

• Deel je bedrijfslaptop niet zomaar met iedereen, ook niet met familieleden.

• Maak geen verbinding met een openbaar Wi-Fi®-netwerk.

• Sla geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie op in je persoonlijke accounts.

• Laat je computer nooit ontgrendeld achter, zelfs niet thuis.

• Sla geen wachtwoorden van het bedrijf op in je persoonlijke webbrowser.

Zelfs met IT-tools op afstand kan het tijdrovend en omslachtig zijn om beschadigde 

systemen (een corrupt of gecompromitteerd besturingssysteem) weer normaal te krijgen.  

Met HP Sure Recover (en meer nog met het op eMMC gebaseerde OS 

Recovery) kunnen ITDM’s een remote pc in enkele minuten herstellen en een 

werknemer weer volledig productief maken.

HP Sure Recover is ingebouwd in HP-toestellen. Na re-imaging van een 

toestel kun je HP Sure Recover opnieuw installeren door het te downloaden 

via HP Softpaq. HP Sure Recover met eMMC-optie is een andere device SKU 

en is afzonderlijk verkrijgbaar.

https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-4556ENW.pdf
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De coronapandemie heeft geleid tot het huidige scenario waarin werknemers wereldwijd overgaan op 

thuiswerken. Beveiliging is dan ook een zeer belangrijk aspect van deze grootschalige verandering. 

Met deze Best Practices voor telewerken kunnen gebruikers en ITDM’s gebruikmaken van de 

beveiligingstechnologieën die in HP-toestellen zijn ingebouwd en het veilig houden voor werknemers 

en hun bedrijf door goede digitale hygiënepraktijken te implementeren. Gebruik de Best Practices voor 

telewerken om de betrokken medewerkers en het bedrijf te wapenen voor de toekomst. 

Aanmelden voor updates: hp.com/go/getupdated
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