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Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017 
 

Management Summary  
 

 
 
In 2012 is de NCTV de campagne Alert Online gestart om de bewustwording op het gebied van 
cybersecurity te verhogen en online bewust gedrag te laten integreren in de levensstijl van mensen en 
organisaties. Voorafgaand aan de campagne die jaarlijks in oktober of november plaatsvindt wordt een 
grootschalig onderzoek onder de Nederlandse bevolking uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is om de 
cyber awareness en de cyber skills van Nederlanders te monitoren door de jaren heen.  
 
Dit jaar was er speciale aandacht voor twee doelgroepen: medewerkers in de vitale infrastructuur en 
kinderen in groep 7 of acht van de basisschool. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in de maanden juli en augustus van 2017. 2.106 personen in de leeftijdscategorie 
13 tot en met 80 jaar hebben de enquête volledig en correct ingevuld. Aan panelleden is een uitnodiging 
verstuurd met het verzoek de vragenlijst door hun kind van 11 of 12 jaar te laten invullen. Op de 
sluitingsdatum hadden 108 kinderen de enquête correct en volledig ingevuld. 
 
 
 
 
Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over digitale veiligheid op het werk, in privésfeer zijn er 
meer zorgen 
Drie kwart van werkend Nederland maakt zich weinig tot zéér weinig zorgen over de digitale veiligheid in zijn 
of haar werksituatie. In de privésituatie zijn er meer zorgen over digitale veiligheid. De toegenomen aandacht 
voor cybergevaren in de media heeft er mogelijk toe geleid dat men zich meer zorgen is gaan maken over de 
digitale veiligheid thuis. Een derde van de mensen voelt zich thuis niet beschermd tegen een cyberaanval. Dit 
komt vooral omdat men vaak niet weet hoe zich hier tegen te wapenen, en de kans hierop over het algemeen 
laag ingeschat. Na een daling van de zorgen in 2016 ten opzichte van 2015, is er in 2017 weer een stijging te 
zien in het aandeel van de Nederlanders dat zich thuis zorgen maakt. De mate van zorg voor de online 
veiligheid op het werk is in dezelfde periode licht gedaald. Onder de belangrijke beroepsgroep medewerkers 
in de vitale infrastructuur (medewerkers met een computer die zich bezighouden met vitale processen zoals 
drinkwatervoorziening, elektriciteit, betalingsverkeer tussen banken, etcetera) zijn er meer zorgen over digitale 
veiligheid maar ook onder deze groep maakt een substantiële groep van 45% zich (zeer) weinig zorgen. 
 
Cyberonveiligheid tot zekere mate geaccepteerd: lage inschatting impact, wel regelmatig slachtoffer 
De reden dat mensen zich relatief weinig zorgen maken over hun digitale veiligheid lijkt vooral te liggen in hun 
lage inschatting van de impact van diverse vormen van cybercrime. De kans op (computer)schade wordt op 
alle vormen lager dan 15% ingeschat terwijl per voorval 10% tot 55% hier wel persoonlijk een ervaring mee 
heeft. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de schade beperkt bleef of van korte duur was. Daarnaast 
schatten Nederlanders hun eigen online skills over het algemeen hoog in. Een ruime meerderheid van de 
Nederlanders denkt goed, zeer goed of zelfs uitstekend om te gaan met potentieel gevaarlijke situaties.  
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Cyberzorgen vooral gericht op conventionele cybergevaren: e-mails met hyperlinks of bijlagen 
Nederlanders denken vooral risico te lopen door e-mails met hyperlinks of met een besmette bijlage. Uit de 
cijfers blijkt dat mensen vaker thuis benaderd zijn met phishing mails op een privé-e-mailadres dan op een 
werk-e-mailadres (55% van alle Nederlanders i.p.v. 39% van alle werkenden). Hierdoor is waarschijnlijk het 
idee ontstaan dat er thuis meer is om je zorgen over te maken en minder in werksituaties, waar phishing 
mails vaak niet door spamfilters heenkomen. Nederlanders denken dat zij op een veilige manier met 
dreigingen omgaan door enkel alert te zijn op links in e-mails en bijlagen bij e-mails. 
 
Blinde vlek voor nieuwe gevaren: openbare wifi-netwerken, juice jacking, keyloggers etcetera 
Cybercriminaliteit vindt steeds vaker plaats buiten de meer traditionele vorm van een e-mail met een 
hyperlink of een besmette bijlage. Deze vormen staan echter nog niet op de radar van de gemiddelde 
Nederlander. De termen om deze gevaren aan te duiden zijn nog nauwelijks bekend en ook de situaties 
waarin deze zich voordoen worden niet als risicovol herkend. Zo zijn er buitenshuis en onderweg diverse 
situaties denkbaar waarin men slachtoffer kan worden van cybercriminelen. Bijvoorbeeld in het geval dat een 
telefoon of laptop automatisch met een openbaar netwerk verbinding maakt zonder dat de gebruiker hier erg 
in heeft. Of in het geval dat er gebruik wordt gemaakt van internetbankieren over een onbeveiligde wifi-
verbinding. Bij een USB-oplaadpunt op een vliegveld kan men slachtoffer worden van juice jacking doordat 
de USB-poort gegevens uitleest of malware installeert. Banners op websites of in apps kunnen 
geïnfecteerde advertentiesoftware bevatten die het apparaat bij bezoek besmetten. Allemaal voorbeelden 
van gevaren die niet via een e-mail verspreid worden. 
 
Medewerkers in de vitale infrastructuur zijn als groep binnen de Nederlandse beroepsbevolking beter op de 
hoogte van digitale gevaren. Deze groep beschermt zichzelf minder vaak met de traditionele virusscanner, 
zoals de meeste Nederlanders dat doen, maar maken al gebruik van meer geavanceerde technieken zoals 
spyware scanners en web tracking blockers.  
 
Gebrek aan kennis en lage prioriteit belangrijkste redenen om geen preventiemaatregelen te treffen 
De belangrijkste redenen om niet voorbereid te zijn op een cyberaanval thuis zijn: Ik weet niet hoe ik dat moet 
doen, de kans is klein dat mij dit overkomt en daar heb ik nog nooit over nagedacht. Een gebrek aan kennis 
van preventiemaatregelen wordt het meest genoemd als motivatie om niet voorbereid te zijn. Maar het lijkt ook 
geen hoge prioriteit te hebben bij het Nederlands publiek: men is van mening dat de kans klein is persoonlijk 
getroffen te worden en denkt er vaak helemaal niet over na.  
 
 
Medewerkers hebben weinig kennis van databeveiliging binnen het bedrijf 
De helft van alle werkenden geeft aan informatie te krijgen van zijn of haar werkgever over veilig online werken, 
de andere helft van de werkende Nederlanders geeft aan hier nooit informatie over te hebben gekregen. De 
veiligheidsprocedures binnen het bedrijf of de organisatie waar men werkt is voor veel medewerkers een black 
box. Of de servers waar data op staan beveiligd zijn en op welke manier, is voor veel werknemers niet bekend. 
Ook de manier waarop persoons- of klantgegevens verstuurd worden is bij velen niet bekend.  
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Cyberrisico’s voor jonge kinderen: veel online, er kijkt vaak geen volwassene mee, veel risicovol 
gedrag 
Kinderen in groep 7 en 8 zijn vaak online actief. Negen van de tien kinderen in deze leeftijdsgroep beschikken 
over een smartphone en 7 van de 10 kinderen heeft een eigen account op een van de drie grote socialmedia-
platformen: Facebook, Instagram en Snapchat. De helft van deze jonge gebruikers geeft aan geen leven 
zonder social media te kunnen voorstellen. 81% van de kinderen geeft aan dat hun ouders op de hoogte zijn 
van wat zij doen op internet en op social media, veel ouders kennen ook de wachtwoorden van de socialmedia-
accounts van hun kinderen. Toch lijkt er niet altijd direct toezicht te zijn wanneer kinderen online zijn. Kinderen 
zijn vaak online zonder dat er een volwassene naast hen zit en meekijkt op het scherm.  
Kinderen hebben veel vrijheid online en worden regelmatig geconfronteerd met risicovolle situaties. Kinderen 
ontvangen vriendschapsverzoeken van vreemden en worden gevraagd om op onbekende links te klikken. Een 
op de drie kinderen van 11 of 12 jaar vertoont wel eens risicovol gedrag zoals het klikken op banners op een 
website of op links in socialmedia-berichten. Ook de links op Facebook die verwijzen naar online 
persoonlijkheidstesten worden regelmatig door kinderen aangeklikt.  
Kinderen maken met hun smartphone regelmatig gebruik van openbare wifi-netwerken, maar de meeste 
kinderen weten niet hoe je kunt herkennen of een netwerk veilig is. Ook gebruikt een kwart van alle kinderen 
altijd hetzelfde wachtwoord voor alle websites wat er bij een hack toe leidt dat kwaadwillenden in één keer 
toegang hebben tot alle accounts van het kind. Kinderen in groep 7 en 8 krijgen veel voorlichting over veilig 
online gedrag op school en van hun ouders. Maar doordat kinderen veel vrijheid krijgen online en gedrag 
plaatsvindt buiten het zicht van de ouders vormt deze groep een belangrijke risicogroep voor cybergevaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over het onderzoek 
Het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek is in opdracht van NCTV uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Motivaction. 1.123 respondenten in de leeftijd van 13-80 jaar zijn online ondervraagd met 
een vragenlijst. Tevens is een netto steekproef van ruim honderd (108) kinderen uit de groepen 7 en 8 van 
de basisschool genomen. Zij zijn via de ouders gevraagd om aan het onderzoek deel te nemen. Het gehele 
onderzoek heeft in augustus 2017 plaatsgevonden. 
 
Over Alert Online 
Alert Online is een initiatief van de NCTV dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en 
consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber 
secure te laten handelen. De campagne Alert Online wil consumenten meer bewust maken van hun online-
en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken. Gedurende het jaar organiseert Alert Online 
verschillende activiteiten – ook in samenwerking met partners – om aandacht te vragen voor cybersecurity. 
Het zwaartepunt ligt hierbij in de campagneweken, die plaatsvinden van 2 tot en met 13 oktober 2017. De 
bewustwordingscampagne Alert Online wordt mede gefinancierd door het Fonds voor Interne Veiligheid van 
de Europese Unie. 
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