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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft deze
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week een serie voorzorgsmaatregelen gepubliceerd voor
bedrijven en medewerkers die door het coronavirus
moeten thuiswerken.
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Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

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 flink 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
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

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.
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Tweede Kamer
praat direct na
zomerreces over
accountantsberoep

Maak een beoordeling welke medewerkers op kantoor
aanwezig dienen te zijn voor de ondersteuning van de ITvoorzieningen die nodig zijn voor thuiswerken.
Bedenk welke aanpassingen mogelijk nodig zijn voor uw
incident respons plannen bij een beperkte aanwezigheid van
medewerkers.
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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
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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 e-mailberichten 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.
> NCSC voorzorgsmaatregelen thuiswerken

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

NIEUWS

03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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Industrie eurozone op
weg naar herstel van
coronacrisis
De industrie in de eurozone is aan
het herstellen van de zware
klappen door de coronacrisis
eerder dit jaar. Volgens definitieve
cijfers van de Britse
marktonderzoeker... 
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