NIEUWS

18 maart 2020

Overheid publiceert 'voorzorgsmaatregelen
thuiswerken'
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft deze week een serie voorzorgsmaatregelen
gepubliceerd voor bedrijven en medewerkers die door het coronavirus moeten thuiswerken.
De overheid heeft in het kader van het nieuwe coronavirus iedereen het advies gegeven om thuis te werken als dat
mogelijk is. Veel organisaties waren daar technisch al op voorbereid, maar er zijn ink wat organisaties waarbij
thuiswerkmogelijkheden nog in de kinderschoenen staan. De NCSC heeft daarom twee lijsten maatregelen
gepubliceerd, één voor organisaties en één voor medewerkers, die beide groepen moeten helpen zo veilig mogelijk
thuis te werken.

Wat kunt u als organisatie doen?
Zorg voor de benodigde (netwerk)capaciteit om het grotere aantal thuiswerkers te kunnen bedienen.
Denk hierbij zowel aan de IT-infrastructuur als aan de telecominfrastructuur.
Maak een beoordeling welke medewerkers op kantoor aanwezig dienen te zijn voor de ondersteuning
van de IT-voorzieningen die nodig zijn voor thuiswerken.
Bedenk welke aanpassingen mogelijk nodig zijn voor uw incident respons plannen bij een beperkte
aanwezigheid van medewerkers.
Dwing het gebruik van een veilige verbinding naar het bedrijfsnetwerk af met bijvoorbeeld met een
Virtual Private Network (VPN) of andere veilige thuiswerkoplossing.
Zorg dat thuiswerkmogelijkheden getest en geüpdatet zijn.
Stel eventueel extra monitoring in op uw applicaties die kritiek zijn voor thuiswerken.
Maak zoveel mogelijk gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) voor toegang tot uw bedrijfsnetwerk
en dwing sterke wachtwoorden af.
Installeer de meest recente updates voor hard- en software.
Zorg dat uw medewerkers bewust zijn van phishing omtrent COVID-19/ het Coronavirus en dat bekend is
hoe zij dit moeten melden. Houd rekening met een mogelijke toename van meldingen omtrent
phishingmails en valse e-mails.
Zorg dat uw organisatierichtlijnen up-to-date zijn en bekend zijn bij de medewerkers omtrent
informatiebeveiliging inclusief het (thuis)gebruik van hard- en software en het eventuele gebruik van
privé IT-voorzieningen.

Wat kunt u als medewerker doen?
Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk.
Houd rekening met een langere reactiesnelheid door capaciteitsproblemen, waardoor applicaties trager
kunnen werken.
Houd rekening met het ontvangen van phishingmails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is
bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van
phishingmails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan
bij uw beheerorganisatie. Ga niet in op de phishingmail.
Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij emailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender zijn.
Houd de organisatierichtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging. Ga bewust om met informatie
thuis en wat u bespreekt in berichtenapps of tijdens een videoconference.
Volg de richtlijnen van de organisatie omtrent gebruik van hard- en software. Denk aan gebruik van
privé- en randapparatuur en het installeren van applicaties. Een voorbeeld is de malafide app ‘COVID19
Tracker’ deze installeert de CovidLock ransomware op apparaten met het Android besturingssysteem.
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 
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'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 
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Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De
regels zouden te streng... 

