
Nationaal Cybersecurity 
Bewustzijnsonderzoek 2018

Cyberbewustzijn en vaardigheden 
Nederlandse (beroeps)bevolking

Rebecca van der Grient, projectleider
Femke Konings, research consultant

18-10-2018

Projectnummer B2728



2

Inhoudsopgave

Achtergrond

Conclusies

Methode en opzet

Resultaten

Bijlage

3

4

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

10

7

8

Risicoperceptie en slachtofferschap

Maatregelen ter preventie

Digitaal gedrag

Kinderen

Leeswijzer

27

33

42

10

62

Online veiligheid thuis en op het werk

48



3

Achtergrond

In opdracht van Omnicom Public Relations Group (OPRG) heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd voor de Alert Online-
campagne naar het bewustzijn van cybergevaren en het online gedrag van de Nederlandse (beroeps-)bevolking.

Aanleiding

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. In de campagneperiode is landelijk aandacht voor het belang van 
cybersecurity, zowel thuis als onderweg en op het werk. 

Doelstelling

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. 
Een belangrijke pijler voor de Alert Online campagne is om de bewustwording van cybergevaren bij burgers en werkgevers te vergroten en 
handelingsperspectieven te bieden voor veilig gebruik van cybermiddelen. Het doel van dit onderzoek dient beide doelstellingen: enerzijds het  
vergaren van kennis over gedrag van Nederlanders met betrekking tot cyberveiligheid en anderzijds het bieden van inzichten voor een 
succesvolle Alert Online campagne.
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Samenvattende conclusies (1/3)
Begin dit jaar maakte een hacker een zoekmachine waarmee de wachtwoorden en e-mailadressen van enkele honderdduizenden Nederlanders 
inzichtelijk werden gemaakt. Het doel van de hacker: bewustzijn creëren over de gevaren online. In het huidige onderzoek onderzochten we de 
kennis en het gedrag van Nederlanders met betrekking tot cyberveiligheid en of we daar verandering in zien ten opzichte van 2017.

Weinig zorgen over online veiligheid op werk door lage, eigen verantwoordelijkheid

Het merendeel van de (werkende) Nederlanders vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun online veiligheid thuis. Dit in tegenstelling tot op 
het werk: daar is volgens de meeste Nederlanders hun werkgever verantwoordelijk. Misschien veroorzaakt dit mede dat men zich in de 
werksituatie minder zorgen maakt over de online veiligheid dan in de privésituatie. Dit geldt ook voor medewerkers in de vitale infrastructuur 
(medewerkers met een computer die zich bezighouden met vitale processen zoals drinkwatervoorziening, elektriciteit, betalingsverkeer tussen 
banken, etcetera), maar in mindere mate dan onder het Nederlandse publiek. Kortom, medewerkers in de vitale infrastructuur maken zich zowel in 
hun privésituatie als op het werk meer zorgen over de online veiligheid dan het Nederlandse publiek. Ten opzichte van vorig jaar zien we geen 
significante veranderingen in de mate van zorgen over de online veiligheid in de thuissituatie en op het werk. 

Bekendheid DDoS-aanvallen in het afgelopen jaar gestegen

Regelmatig zijn banken het doelwit van DDoS-aanvallen, waardoor soms urenlange storingen optreden. Mogelijk is door de berichtgeving in de 
media de bekendheid van DDoS-aanvallen ten opzichte van vorig jaar toegenomen. De bekendheid van verschillende andere cybergevaren is 
daarentegen afgenomen en ook zijn Nederlanders minder goed op de hoogte wat phishing, identiteitsfraude en cyberaanvallen zijn. Terwijl de 
Nederlandse bevolking dit jaar meer in aanraking lijkt te zijn geweest met cyberaanvallen. Dit heeft nog niet geleid tot een hogere risicoperceptie:  
net als in 2017 schatten Nederlanders de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit relatief laag in. 
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Samenvattende conclusies (2/3)

Geen zorgen ondanks meer confrontatie met cybercriminaliteit

Ten opzichte van 2017 zijn Nederlanders in de privésituatie vaker getroffen door een of andere manier van cybercriminaliteit. Desalniettemin 
maakt een minderheid zich zorgen. Opvallend is dat een groot deel niets onderneemt na persoonlijk of op het werk te zijn getroffen door 
cybercriminaliteit. Het meest gebruikelijke wat Nederlanders ondernemen, is een antivirussoftware installeren. Verder zegt een kwart van de 
Nederlanders na het voorval, websites te controleren op https. Dit komt omdat veel Nederlanders, ten onrechte geloven dat https of een groen 
slotje staan voor een veilige website. Circa een derde (36%) geeft aan (bijna) alleen maar websites te bezoeken waar een groen slotje en/of https
voor het adres staan.

Vier op de tien (werkende) Nederlanders hebben behoefte aan verbetering van hun online veiligheid

(Werkende) Nederlanders zijn relatief goed bekend met preventiemaatregelen. De bekendste preventiemaatregelen zijn virusscanners en 
automatische updates. In het afgelopen jaar is de bekendheid van tweestapsverificatie en VPN-verbindingen onder het Nederlands publiek 
gestegen. De bekendheid van verschillende maatregelen is onder medewerkers in de vitale infrastructuur juist wat gedaald, maar die was (en is) 
al relatief hoog ten opzichte van de gemiddelde (werkende) Nederlander. 

(Werkende) Nederlanders geven zichzelf een ruime voldoende (6,9) als het gaat om het om ‘het veilig omgaan met online gevaren’. Dit ligt voor 
alle doelgroepen ongeveer gelijk. Vier op de tien (werkende) Nederlanders hebben behoefte aan verbetering van de persoonlijke online 
veiligheid.  Om hun online veiligheid te verbeteren, zijn zij bereid om de meest standaard handelingen uit te voeren: installeren of regelmatig 
updaten van de antivirussoftware, regelmatig back-ups maken van alle bestanden, wachtwoorden regelmatig veranderen en een firewall 
installeren. Mensen zijn minder bereid om een specialist in te huren om de digitale veiligheid te verbeteren, altijd gebruik te maken van een VPN-
verbinding of om het standaard wachtwoord van hun wifi-modem te veranderen. 
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Samenvattende conclusies (3/3)

Kinderen vertonen risicovol gedrag op het internet

De meeste kinderen tussen de 11 en 12 jaar oud zijn regelmatig online actief. Ongeveer acht op de tien hebben een smartphone die ze gebruiken 
om op social media te gaan of om te chatten/appen met vrienden. WhatsApp is nog steeds de meest gebruikte app onder kinderen. Ten opzichte
van 2017 is het aandeel kinderen dat op Facebook actief is aanzienlijk gedaald, zoals ook al in andere onderzoeken is aangetoond.

Driekwart van de kinderen (73%) geeft aan dat zij denken dat hun ouders weten wat zij op social media doen. De controle op apparaten is relatief 
laag; slechts 10% van de kinderen geeft aan dat er regelmatig iemand meekijkt op de apparaten. Gevaarlijk, want er lijkt een toename van 
onveilig internetgedrag te zijn onder kinderen. Meer dan in 2017 hebben kinderen weleens afgesproken met iemand die ze op het internet 
hebben leren kennen, een foto van zichzelf gestuurd naar iemand die ze nog niet in het echt hebben ontmoet, of op een onbekende link geklikt. 
Daarnaast vertoont een op de drie kinderen van 11 of 12 jaar weleens risicovol gedrag door te klikken op banners of op links op social media. 
Verder maken kinderen regelmatig gebruik van wifi-netwerken zonder dat ze daar een wachtwoord voor hoeven in te vullen. Een derde van de 
kinderen geeft aan te weten hoe ze kunnen zien of een website onveilig is en een kwart weet dat van een wifi-netwerk. Ten opzichte van vorig 
jaar letten kinderen minder op de veiligheid van een wifi-netwerk.

Scholen lijken meer te doen aan digitale veiligheid dan ouders thuis

Ouders van kinderen maken zich minder zorgen om de online veiligheid van hun kinderen als ze op school online zijn dan thuis. Terecht, want 
scholen lijken meer te doen aan online veiligheid dan ouders: twee derde van de kinderen geeft aan dat hun school een beveiliging heeft 
ingesteld zodat niet alle websites bezocht kunnen worden. Een kwart van de kinderen geeft aan dat hun ouders zo’n beveiliging thuis hebben 
ingesteld. 
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Methode en opzet

Het onderzoek is kwantitatief online uitgevoerd onder het ISO-26362-gecertificeerde webpanel van Motivaction: StemPunt.

Veldwerkperiode en respons

Het veldwerk is in de maanden juni en juli 2018 online uitgevoerd. In totaal is aan 13.745 Nederlanders in de leeftijdscategorie 13-80 jaar een 
uitnodiging gestuurd voor deelname. 2.076 personen hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 15,1%. Daarnaast is aan een extra groep 
van 1.261 Nederlanders een uitnodiging verstuurd met het verzoek de vragenlijst door hun kind van 11 of 12 jaar te laten invullen. Op de 
sluitingsdatum hadden 110 kinderen de enquête ingevuld, een response van 8,7%.

Doelgroepen

De onderzoekspopulatie van dit onderzoek bestaat uit een representatieve steekproef van 1.029 Nederlanders in de leeftijd 13-80 jaar. Naast de 
representatieve steekproef voor Nederlanders worden de resultaten van 5 specifieke groepen werkenden weergegeven (zie volgende pagina 
voor de beschrijving van de groepen). Om uitspraken te kunnen doen over de verschillende groepen werkenden, zijn voor de subgroepen 
aanvullende respondenten geworven om de benodigde minimale steekproef omvang van n=250 te behalen. In een aantal gevallen is 
gebruikgemaakt van een partnerbureau om respondenten te benaderen. De totale onderzoeksgroep van Nederlanders en beroepsbevolking 
bestond uit 2.076 personen. 

Weging

De netto steekproef van 1.029 Nederlanders in de leeftijd 13-80 is gewogen om verschillen ten opzichte van de Nederlandse bevolking te 
corrigeren. Op basis van de CBS Gouden Standaard is de data gewogen op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. De aanvullende 
steekproeven binnen de werkzame bevolking en de aanvullende steekproef van kinderen zijn niet gewogen omdat hier geen referentiecijfers van 
beschikbaar zijn.
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Leeswijzer (1/2)

Doelgroepen

In deze rapportage worden alle resultaten weergegeven voor de Nederlandse bevolking van 13 tot en met 80 jaar. Waar het vragen over de werksituatie betreft 
worden alleen percentages weergegeven van de werkzame bevolking. Naast de representatieve steekproef onder ‘het Nederlandse publiek’ worden overal de 
resultaten van 5 specifieke groepen werkenden weergegeven:

• Medewerkers in het klein MKB (1-9 medewerkers, inclusief ZZP’ers) 

• Medewerkers in het groot MKB (10-199 medewerkers )

• Medewerkers in het Grootbedrijf (200 of meer medewerkers)

• Ambtenaren

• Medewerkers in de vitale infrastructuur (zie pagina 9 voor definitie van deze doelgroep)

Kinderen

In het laatste hoofdstuk van dit rapport zijn de resultaten weergegeven van het aanvullende onderzoek naar cyber awareness en cyber skills dat uitgevoerd is 

onder kinderen van 11 of 12 jaar.

Significante verschillen

Door het hele rapport worden de significante verschillen aangegeven met een kleur, in de vorm van pijlen, rechthoeken en gekleurde cijfers. 

GROEN = significante oververtegenwoordiging

ORANJE = significante ondervertegenwoordiging

Verschillen tussen de doelgroep worden in de vorm van pijlen, rechthoeken en gekleurde cijfers weergegeven. Verschillen tussen 2018 en 2017 met gekleurde 
sterren (          ).

Geaggregeerde percentages die we in de tekst noemen, kunnen soms iets (1 procentpunt) afwijken van de som van de onderliggende percentages in de grafiek. 
Dat komt door afrondingsverschillen.
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Leeswijzer (2/2)

Medewerkers vitale infrastructuur

De vitale infrastructuur is in dit onderzoek gedefinieerd als personen die van hun werkgever een pc, laptop, smartphone of tablet ter beschikking 
hebben gekregen en die werken in een bedrijf/organisatie die zich bezighoudt met één van de onderstaande processen: 

• Transport en distributie elektriciteit

• Gasproductie en distributie gas

• Internettoegang (Internetproviders)

• Drinkwatervoorziening

• Keren en beheren waterkwantiteit

• Vlucht- en vliegtuigafhandeling (bijvoorbeeld op Schiphol)

• Scheepvaartafwikkeling (bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam)

• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

• Toonbankbetalingsverkeer

• Massaal giraal betalingsverkeer

• Betalingsverkeer tussen banken

• Effectenverkeer

Verschillen naar achtergrondkenmerken

Indien er verschillen zijn aangetroffen op leeftijd, opleidingsniveau of geslacht is dit vermeld in de tekst mits van toegevoegde waarde. Alle verschillen 
per doelgroep zijn terug te vinden in het bijgevoegde tabellenboek.
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Risicoperceptie en 
slachtofferschap
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In hoeverre maak je je zorgen over jouw online/digitale veiligheid in je privésituatie?

Zeer weinig zorgen Weinig zorgen Enige zorgen Veel zorgen Zeer veel zorgen Weet niet

Medewerkers vitale infrastructuur maken zich het meeste 
zorgen om hun online veiligheid thuis

(Werkende) Nederlanders maken zich weinig zorgen over hun 
online veiligheid thuis: circa de helft maakt zich (zeer) weinig 
zorgen. Gemiddeld maakt een op de tien zich (zeer) veel zorgen. 
Medewerkers in de vitale infrastructuur maken zich vaker veel 
zorgen om hun online veiligheid dan de andere groepen.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Ouderen (65+) maken zich meer zorgen om hun online 
veiligheid dan de andere leeftijdsgroepen (49% (zeer) weinig 
zorgen vs. 54% gemiddeld).

Vergelijking 2017 vs. 2018:

• Medewerkers in het klein MKB maken zich dit jaar minder 
zorgen over hun online veiligheid thuis (65% vs. 56% in 2017).

• Net als in 2017 maken medewerkers in de vitale infrastructuur 
zich het meest zorgen om hun online veiligheid dan de andere 
groepen.
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In hoeverre maak je je zorgen over jouw online/digitale veiligheid in je werksituatie? 
Basis: Werkend

Zeer weinig zorgen Weinig zorgen Enige zorgen Veel zorgen Zeer veel zorgen Weet niet

Minder zorgen om online veiligheid in de werksituatie dan 
de privésituatie

(Werkende) Nederlanders hebben vertrouwen in de online 
veiligheid op het werk.  Ongeveer twee op de tien maakt zich nog 
enige zorgen over de online veiligheid op het werk en circa 5% 
maakt zich (zeer) veel zorgen. Medewerkers in de vitale 
infrastructuur zijn hier de een uitzondering op: zij maken zich 
veel meer zorgen om de online veiligheid op het werk dan andere 
groepen. 

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Vrouwen maken zich in hun werk minder zorgen over hun 
online veiligheid dan mannen (80% vs. 70% mannen).

Vergelijking 2017 vs. 2018:

• Minder zorgen om online veiligheid op het werk onder:

• Medewerkers in het klein MKB (75% vs. 65% in 2017) 

• Medewerkers in de vitale infrastructuur (62% vs. 53% 
in 2017).
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In hoeverre maak je je zorgen over jouw online/digitale veiligheid? 
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Mate van zorgen stabiel ten opzichte van vorig jaar

Vorig jaar was er onder de Nederlandse bevolking een licht 
dalende trend waargenomen in de mate van zorgen over de 
online veiligheid in de werksituatie (2015: 27%; 2016: 24%; 
2017: 21%). Deze trend heeft zich dit jaar niet doorgezet. De 
mate van zorgen over de online veiligheid op het werk is stabiel 
gebleven (enige zorgen tot zeer veel zorgen: 21% in 2017 vs. 
22% in 2018).

Ook in de privésituatie zien we geen significante verandering in 
de mate van zorgen over de online veiligheid in de privésituatie. 
In 2017 maakte 46% van de bevolking zich enige tot zeer veel 
zorgen over zijn of haar online veiligheid. In 2018 is dat aandeel 
43% van de bevolking. 
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Van een aantal cybergevaren is de bekendheid afgenomen; 
DDoS-aanvallen in bekendheid gestegen 
Ambtenaren en medewerkers in de vitale 
infrastructuur zijn meer bekend met de 
verschillende online gevaren dan de 
andere groepen. Over het algemeen is de 
bekendheid van de verschillende gevaren 
afgenomen ten opzichte van vorig jaar. 
De bekendheid met DDoS-aanvallen is 
toegenomen.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 
13-80:

• Jongeren (t/m 18 jaar) zijn minder 
bekend met de verschillende online 
gevaren. Zij zijn wel meer bekend met 
social engineering is (23% vs. 11% 
gemiddeld).

• Mannen vaker bekend met de 
verschillende online gevaren.

• Hoogopgeleiden vaker bekend met de 
verschillende online gevaren dan 
laagopgeleiden.
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Kun je aangeven in welke 
mate je bekend bent met 
de onderstaande zaken? 
% ik weet wat dit is

NL 13-80 jaar 
(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=367)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Phishing mails 73% 82% 76% 80% 84% 76%

Identiteitsfraude 73% 85% 74% 79% 86% 77%

Cyberaanval 64% 76% 67% 74% 76% 77%

Datalek 53% 62% 61% 66% 71% 65%

Spyware 51% 63% 60% 62% 68% 64%

DDoS-aanval 50% 61% 55% 61% 67% 62%

Malware 48% 62% 53% 59% 62% 59%

Ransomware 35% 47% 45% 44% 58% 53%

Keylogger 15% 19% 22% 21% 23% 28%

Botnet 13% 19% 15% 17% 23% 24%

Social engineering 11% 12% 14% 17% 17% 26%

Spoofing 10% 12% 11% 12% 18% 17%

Portscan 8% 10% 11% 12% 13% 18%

Juice jacking 4% 5% 6% 6% 5% 12%

Ten opzichte van 2017 geven significant minder personen het cybergevaar te kennen, zie de bijlage voor resultaten 2017
Ten opzichte van 2017 geven significant meer personen het cybergevaar te kennen, zie de bijlage voor resultaten 2017
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Kun je aangeven in welke mate je 
bekend bent met de onderstaande 
zaken? % Nog nooit van gehoord 
(NL bevolking, 13-80 jaar)

2018 2017 2016

Phishing mails 7% 6% 7%

Identiteitsfraude 5% 3% 6%

Cyberaanval 4% 3% 0%

Datalek 13% 16% 20%

Spyware 14% 9% -*

DDoS-aanval 18% 28% -*

Malware 18% 14% 20%

Ransomware 30% 18% 53%

Keylogger 63% 56% -*

Botnet 70% -* 63%

Social engineering 59% 56% 60%

Spoofing 75% 70% -*

Portscan 78% 70% -*

Juice jacking 81% 82% -*

Nederlanders minder bekend met de verschillende online 
gevaren

Ten opzichte van vorig jaar is de bekendheid van een aantal 
online gevaren afgenomen: Nederlanders geven vaker aan dat zij 
onbekend zijn met spyware (14% vs. 9% in 2017), ransomware
(30% vs. 18%), keyloggers (63% vs. 56%), spoofing (75% vs. 70%) 
en portscans (78% vs. 70%). 

De bekendheid van DDoS-aanvallen is juist toegenomen. In 2017 
had 28% van de Nederlanders nog nooit gehoord van DDoS-
aanvallen; in 2018 is dit nog maar 18%.
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Hoe groot schat je de kans op 
(computer)schade % (Zeer) groot

NL 13-80 jaar Klein MKB 1-9 mw Groot MKB 10-200 mw
Grootbedrijf meer 

dan 200 mw
Ambtenaren

Medewerkers vitale 
infrastructuur

Werk Privé Werk Privé Werk Privé Werk Privé Werk Privé Werk Privé

Phising mails 9% 15% 10% 10% 13% 14% 10% 17% 11% 17% 22% 25%

Identiteitsfraude 5% 8% 4% 5% 6% 9% 4% 10% 4% 7% 10% 17%

Cyberaanval 7% 6% 4% 3% 7% 8% 8% 6% 8% 6% 14% 12%

Datalek 7% 8% 6% 4% 8% 7% 9% 7% 12% 6% 13% 12%

Spyware 4% 8% 5% 4% 10% 9% 6% 12% 8% 11% 14% 19%

DDoS-aanval 8% 5% 3% 3% 8% 7% 10% 6% 11% 5% 17% 9%

Malware 5% 9% 4% 5% 8% 12% 7% 12% 7% 11% 14% 17%

Ransomware 4% 6% 3% 3% 7% 8% 4% 8% 4% 8% 12% 15%

Keylogger 4% 4% 4% 3% 6% 8% 4% 5% 4% 6% 8% 12%

Botnet 4% 5% 1% 3% 8% 8% 4% 6% 6% 6% 13% 11%

Social engineering 6% 4% 3% 5% 6% 7% 4% 3% 7% 6% 9% 9%

Spoofing 8% 6% 4% 2% 12% 9% 6% 6% 4% 6% 13% 12%

Portscan 9% 8% 3% 5% 8% 8% 3% 10% 12% 7% 7% 15%

Juice jacking 4% 5% 7%* 3%* 11% 10% 5% 5% 8%* 18%* 8% 15%

Kans op slachtofferschap laag ingeschat

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

De kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit wordt over het algemeen relatief laag ingeschat: over geen enkel gevaar maakt meer dan 25% van de 
(werkende) Nederlanders zich thuis of op het werk zorgen. Medewerkers in de vitale infrastructuur schatten vrijwel alle risico’s hoger in. 

Ten opzichte van 2017 schatten significant minder personen het gevaar groter in
Ten opzichte van 2017 schatten significant meer personen het gevaar groter in*resultaat indicatief wegens laag aantal waarneming (n<80)
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Kans slachtoffer te worden van spoofing toegenomen 
ondanks afname bekendheid

De kans op slachtofferschap in de thuissituatie en op het werk is 
nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. 

Zoals eerder is opgemerkt is de bekendheid met spoofing (het 
vervalsen van kenmerken met als doel om tijdelijk een valse 
identiteit aan te nemen, bijv. een website of e-mailadres) gedaald 
(30% in 2017 naar 25% in 2018). De kans om slachtoffer te worden 
van spoofing is door Nederlanders dit jaar juist groter ingeschat (8% 
vs. 2% in 2017). 

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

*Optie is niet voorgelegd in het betreffende jaar

Hoe groot schat je de kans op 
(computer)schade % (Zeer) groot
(NL bevolking, 13-80 jaar)

2018 2017

Werk Privé Werk Privé

Phising mails 9% 15% 7% 12%

Identiteitsfraude 5% 8% 4% 5%

Cyberaanval 7% 6% 6% 5%

Datalek 7% 8% 6% 5%

Spyware 4% 8% 6% 7%

DDoS-aanval 8% 5% 5% -*

Malware 5% 9% 5% 7%

Ransomware 4% 6% 5% 6%

Keylogger 4% 4% 3% 2%

Botnet 4% 5% -* -*

Social engineering 6% 4% 4% 3%

Spoofing 8% 6% 2% 3%

Portscan 9% 8% 5% -*

Juice jacking 4% 5% 6% 4%
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Medewerkers Vitale
infrastructuur

(n=264)

Ambtenaren
(n=276)

Grootbedrijf 200 of
meer mw  (n=482)

Groot MKB 10-199
mw  (n=367)

Klein MKB 1-9 mw
(n=345)

NL 13-80 jaar
(n=1.029)

Ben je er weleens bezorgd over dat je zelf te maken krijgt met een cyberaanval?

Nooit Soms Regelmatig Altijd Weet niet

Bezorgdheid over cyberaanvallen in de persoonlijke situatie 
afgenomen

Circa de helft van de Nederlanders (46%) maakt zich weleens zorgen 
dat hij/zij zelf te maken krijgt met een cyberaanval. 

Medewerkers in het groot MKB en in de vitale infrastructuur zijn 
minder vaak onbezorgd over cyberaanvallen.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Jongeren (19 t/m 34 jaar) vaker onbezorgd over een cyberaanval.

• Hoogopgeleiden vaker onbezorgd over een cyberaanval.

Vergelijking 2017 vs. 2018:

• Ten opzichte van 2017 zijn (werkende) Nederlanders minder 
bezorgd om cyberaanvallen. Medewerkers in de vitale infrastructuur 
vormen hierop een uitzondering. 

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 
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Weinig zorgen over identiteitsfraude

(Werkende) Nederlanders maken zich relatief weinig zorgen om 
identiteitsfraude: circa vier op de tien (werkende) Nederlanders 
maken zich nooit zorgen en een bijna even groot aandeel maakt 
zich soms zorgen. 

Medewerkers in het klein MKB zijn vaker onbezorgd over 
identiteitsfraude dan de andere groepen. Medewerkers in de vitale 
infrastructuur maken zich in vergelijking met de andere groepen 
vaker zorgen om identiteitsfraude.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Jongeren (19 t/m 24) maken zich minder zorgen over 
identiteitsfraude. 

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 
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4%

4%
4%

8%9%10%13%
8%12%
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200 of meer
mw  (n=482)

Groot MKB
10-199 mw

(n=367)

Klein MKB 1-9
mw  (n=345)

NL 13-80 jaar
(n=1.029)

Maak je je er wel eens zorgen over dat iemand jouw online 
identiteit steelt? 

Nooit Soms Vaak Altijd Weet niet
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Bestolen en vals beschuldigd worden zijn de grootste 
angsten bij identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude is men vooral bang dat er geld gestolen 
wordt en dat men vals beschuldigd wordt van dingen.

Ambtenaren zijn vaker dan de andere groepen bang dat er geld 
gestolen wordt en dat ze ten onrechte een strafblad kunnen 
krijgen. Medewerkers in de vitale infrastructuur zijn minder vaak
bang dat er geld wordt gestolen/kosten worden gemaakt, dat zij 
de schuld krijgen van dingen die ze niet gedaan hebben of dat ze 
ten onrechte een strafblad krijgen dan andere groepen. Ze geven, 
net als medewerkers in het groot MKB, aan vaker bang te zijn dat 
ze vrienden kwijt zouden kunnen raken door identiteitsfraude 
dan de andere groepen.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Laagopgeleiden zijn vaker bang dat mensen een verkeer beeld 
van ze krijgen bij identiteitsfraude. Middenopgeleiden zijn 
vaker bang dat ze vrienden kwijt kunnen raken.

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

71%

67%

38%

25%

12%

10%

77%

64%

41%

22%

6%

6%

67%

64%

36%

25%

9%

15%

75%

69%

35%

22%

12%

7%

81%

65%

48%

19%

9%

9%

63%

57%

28%

20%

11%

16%

Ik ben bang dat er geld gestolen wordt/kosten worden
gemaakt op mijn rekening

Ik ben bang dat ik de schuld krijg van dingen die ik niet
gedaan heb

Ik ben bang dat ik onterecht een strafblad krijg

Ik ben bang dat mensen een verkeerd beeld van mij
krijgen

Ik ben bang dat mijn familie ongerust wordt

Ik ben bang dat ik hierdoor vrienden kwijtraak

Als je je zorgen maakt dat iemand jouw online identiteit steelt, waar ben je 
dan bang voor? Basis: Maakt zich weleens zorgen over identiteitsfraude)

NL 13-80 jaar  (n=447)

Klein MKB 1-9 mw  (n=144)

Groot MKB 10-199 mw  (n=173)

Grootbedrijf 200 of meer mw  (n=235)

Ambtenaren  (n=149)

Medewerkers Vitale infrastructuur
(n=150)
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56%

37%

20%

20%

19%

73%

46%

29%

19%

14%

54%

37%

25%

23%

19%

64%

43%

26%

19%

20%

70%

41%

23%

21%

20%

60%

45%

29%

28%

23%

Mails ontvangen met poging tot phishing

Benaderd met een social media berichtje met
vraag om een onbekende link aan te klikken

Benaderd met een onechte uitnodiging op
sociale media voor zakelijk gebruik

Dat een computer tijdelijk niet werkte door
een malware

Een foute link  aangeklikt in de zin dat deze
een virus/spam/phishing of andere

ongewenste poging bevatte

17%

14%

11%

10%

6%

33%

14%

13%

10%

5%

19%

20%

11%

13%

9%

19%

18%

12%

13%

10%

20%

14%

14%

9%

12%

25%

26%

20%

23%

20%

Acquisitie fraude

Dat door het downloaden van geïnfecteerde
software/bestanden malware verspreid werd

Ransomware

Identiteitsdiefstal

Dat mijn (bedrijfs-) website tijdelijk niet
werkte door b.b. een DDoS-aanval

Men lijkt vaker geconfronteerd te zijn met cybercriminaliteit 
in de privésituatie

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Heb je in een privésituatie ooit weleens te maken gehad met 
één van de onderstaande voorvallen? % Ja, ikzelf

Ten opzichte van 2017 geven significant 
minder personen aan het voorval te hebben 
meegemaakt

Ten opzichte van 2017 geven significant meer 
personen aan het voorval te hebben 
meegemaakt

Voorval is significant minder vaak 
voorgekomen in deze groep ten opzichte van 
de andere groepen

Voorval is significant vaker voorgekomen in 
deze groep ten opzichte van de andere 
groepen
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Helft van de Nederlandse bevolking onderneemt niks na 
thuis getroffen te zijn door cybercriminaliteit

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Heb je maatregelen getroffen nadat je dit 
[voorval van cybercriminaliteit in de 
privésituatie] hebt meegemaakt? Basis: Heeft één 
of meer voorvallen meegemaakt
Top 10 maatregelen + geen maatregel

NL 13-80 
jaar 

(n=764)

Klein MKB
1-9 mw
(n=293)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=291)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=392)

Ambtenaren 
(n=231)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=223)

Ik heb antivirussoftware geïnstalleerd 43% 34% 38% 41% 39% 41%

Ik maak mijn wachtwoorden complexer 31% 29% 28% 30% 30% 35%

Ik controleer of websites HTTPS gebruiken 31% 27% 23% 30% 31% 34%

Ik heb een software update uitgevoerd 29% 26% 29% 28% 33% 33%

Ik heb een firewall geïnstalleerd of geüpdatet 28% 28% 29% 26% 31% 34%

Ik heb het gerapporteerd/ aangifte gedaan 25% 28% 19% 21% 24% 22%

Ik maak nu back-ups van de bestanden op mijn 
laptop

19% 17% 18% 19% 20% 22%

Ik heb toestemmingen van apps op mijn telefoon 
beperkt

14% 18% 17% 19% 18% 24%

Ik maak nu back-ups van mijn smartphone 12% 10% 15% 13% 13% 23%

Ik maak nu back-ups van mijn tablet 9% 8% 9% 10% 9% 18%

Geen van bovenstaande, ik heb niets gedaan 50% 57% 47% 50% 51% 37%

Hoe vaak doe je deze 
maatregel? Basis: 

onderneemt maatregel
% Vaak + bijna altijd

60% n=669

48% n=504

74% n=486

57% n=486

41% n=475

36% n=395

43% n=319

56% n=293

54% n=212

50% n=156

NB: Nieuwe vraag in 2018. 
Geen vergelijking mogelijk 

met 2017.
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Ten opzichte van 2017 geven 
significant meer personen aan het 
voorval te hebben meegemaakt

10%

10%

9%
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9%
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10%

9%
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11%

8%

5%

8%

13%

7%

9%

11%

4%

21%

24%

16%

24%

20%

15%

Een foute link hebben aangeklikt in de zin dat deze een
virus/spam/phishing of andere ongewenste poging

bevatte

Dat mijn (bedrijfs-) website tijdelijk niet werkte

Ransomeware

Mensen die gegevens opvragen door zich voor te doen
als vermoedelijke klant, collega of leverancier

Dat een computer tijdelijk niet werkte door een
malware

Misbruik van bedrijfsgevoelige gegevens

24%

12%

12%

12%

11%

11%

37%

23%

14%

16%

7%

6%

26%

15%

12%

16%

13%

16%

26%

9%

11%

13%

8%

9%

26%

10%

11%

14%

6%

9%

40%

21%

18%

24%

20%

21%

Mails ontvangen met poging tot phishing

Acquisitie fraude

Benaderd met een onechte uitnodiging op sociale
media voor zakelijk gebruik

Benaderd met een social media berichtje met vraag om
een onbekende link aan te klikken

Dat door het downloaden van geïnfecteerde
software/bestanden malware verspreid werd

Identiteitsdiefstal

Identiteitsdiefstal in werksituatie toegenomen, phishing, 
acquisitiefraude en benadering op sociale media afgenomen

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Heb je in een werksituatie ooit weleens te maken gehad met één 
van de onderstaande voorvallen? Basis: werkend, % Ja, ikzelf

Ten opzichte van 2017 geven 
significant minder personen aan het 
voorval te hebben meegemaakt

Voorval is significant minder vaak 
voorgekomen in deze groep ten 
opzichte van de andere groepen

Voorval is significant vaker 
voorgekomen in deze groep ten 
opzichte van de andere groepen
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Helft van de Nederlandse bevolking onderneemt niks na op 
werk getroffen te zijn door cybercriminaliteit

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Heb je maatregelen getroffen nadat je dit 
[voorval van cybercriminaliteit in de 
werksituatie) hebt meegemaakt? Basis: Heeft één 
of meer voorvallen meegemaakt
Top 10 maatregelen + geen maatregel

NL 13-80 
jaar 

(n=224)

Klein MKB
1-9 mw
(n=179)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=197)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=215)

Ambtenaren 
(n=133)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=184)

Ik heb een firewall geïnstalleerd of geüpdatet 22% 28% 26% 25% 24% 35%

Ik heb antivirussoftware geïnstalleerd 16% 24% 19% 21% 16% 26%

Ik heb een software update uitgevoerd 16% 23% 19% 17% 20% 25%

Ik heb het gerapporteerd/ aangifte gedaan 18% 19% 11% 19% 19% 17%

Ik maak nu back-ups van de bestanden op mijn 
laptop

10% 13% 15% 12% 12% 22%

Ik maak mijn wachtwoorden complexer 8% 14% 13% 12% 10% 14%

Ik controleer of websites HTTPS gebruiken 8% 16% 7% 14% 10% 16%

Ik ben nu een VPN-verbinding gaan gebruiken via 
mijn laptop

9% 6% 15% 9% 10% 21%

Ik maak nu back-ups van mijn smartphone 9% 6% 12% 11% 8% 18%

Ik ben een wachtwoordmanager gaan gebruiken 8% 7% 13% 8% 7% 15%

Geen van bovenstaande, ik heb niets gedaan 53% 56% 43% 53% 49% 34%

Hoe vaak doe je deze 
maatregel? Basis: 

onderneemt maatregel
% Vaak + bijna altijd

56% n=200

64% n=156

68% n=152

39% n=127

52% n=102

55% n=95

79% n=87

52% n=80

54%* n=75

48%* n=72

*Resultaat indicatief wegens laag 
aantal waarnemingen (n<80).

NB: nieuwe vraag in 2018
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Hyperlinks en bijlagen in e-mail, het downloaden van bestanden 
en openbare computers ingeschat als grootste risico factoren (1/2)

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

25%

31%

31%

27%

30%

29%

Als ik op een openbare 
computer zit

29%

37%

37%

29%

36%

33%

Als ik een bijlage van 
een e-mail open

41%

46%

39%

43%

51%

34%

Als ik een link in een 
e-mail open

NL publiek 13 t/m 80 jaar (n=1.029)

Klein MKB 1 t/m 9 mw. (n=345)

Groot MKB 10 t/m 199 mw. (n=367)

Grootbedrijf 200 of meer mw. (n=482)

Ambtenaren (n=276)

Medewerkers vitale infrastructuur (n=264) 32%

35%

33%

26%

32%

32%

Als ik bestanden download 
van het internet

11%

14%

10%

9%

8%

11%

Als ik een website 
bezoek

NL publiek 13 t/m 80 jaar (n=1.029)

Klein MKB 1 t/m 9 mw. (n=345)

Groot MKB 10 t/m 199 mw. (n=367)

Grootbedrijf 200 of meer mw. (n=482)

Ambtenaren (n=276)

Medewerkers vitale infrastructuur (n=264) 12%

17%

13%

12%

9%

10%

Als ik een WIFI-verbinding 
tot stand breng

9%

6%

6%

8%

6%

7%

Als ik iets op sociale 
media zet

12%

12%

15%

19%

16%

19%

Weet niet

Wanneer denk je dat je de grootste risico’s loopt om slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit? Maximaal 3 antwoorden mogelijk (Top 7 + Weet niet*)

*Zie de bijlage voor het volledige overzichtNB: een vergelijking met 2017 is niet te maken wegens het toevoegen en wijzigen van antwoordopties in 2018
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Hyperlinks en bijlagen in e-mail, het downloaden van bestanden 
en openbare computers ingeschat als grootste risico factoren (2/2)
Opvallende resultaten 2018:

• Het grootste risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit loop je volgens (werkende) Nederlanders als je een link in een e-mail 
aanklikt, een bijlage van een e-mail opent, als je bestanden downloadt van internet of als je op een openbare computer zit. 

• Medewerkers in de vitale infrastructuur schatten de risico’s van een hyperlink lager in dan andere groepen. Ambtenaren schatten de kans 
op slachtofferschap groter in bij een hyperlink in de mail, als je een website bezoekt en als je een wifi-verbinding tot stand brengt dan de 
andere groepen. 

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Mannen schatten het risico om slachtoffer te worden groter in bij het openen van een bijlage in de mail. Vrouwen denken meer risico te 
lopen bij het gebruik van een openbare computer.

• Hoogopgeleiden denken vaker dan andere groepen dat ze risico lopen bij het aanklikken van een hyperlink in een e-mail, het openen van 
een bijlage in een e-mail en als ze bestanden downloaden van internet. Laagopgeleiden denk dat ze vaker risico lopen als ze een website 
bezoeken en minder vaak als ze online betalingen doen met hun smartphone. 

• Tieners (t/m 18 jaar) denken vaker dat ze risico lopen als ze bestand downloaden van internet en als ze een website bezoeken. Ook 
jongeren (t/m 24 jaar) denken vaker dat ze risico lopen als ze bestanden downloaden van het internet, maar ook als ze op een openbare 
computer zitten. 

NB: een vergelijking met 2017 is niet te maken wegens het toevoegen en het wijzigingen van antwoordopties in 2018.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 
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Maatregelen ter preventie
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Ambtenaren en medewerkers vitale infrastructuur vaker 
bekend met preventiemaatregelen

De gemiddelde Nederlander is minder 
bekend met preventiemaatregelen dan vijf 
groepen werkenden. Ambtenaren en 
medewerkers in de vitale infrastructuur 
zijn vaker bekend met de voorgelegde 
preventiemaatregelen. Echter in 
vergelijking met 2017 zijn medewerkers in 
de vitale infrastructuur minder bekend 
met een aantal preventiemaatregelen.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 
13-80:

• Mannen zijn vaker bekend met de 
verschillende preventiemaatregelen en 
maken er ook meer gebruik van.

• Hoogopgeleiden maken vaker gebruik 
van de preventiemaatregelen. 

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Kun je aangeven in welke 
mate je bekend bent met 
de onderstaande zaken? 
% Weleens van gehoord 
/weet wat het is/gebruik ik

NL 13-80 
jaar 

(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=367)

Grootbedrijf 
200 of meer 
mw (n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Virusscanner 97% 97% 96% 97% 98% 95%

Automatische updates 95% 97% 94% 95% 97% 94%

Instellingen om cookies te 
blokkeren/uit te zetten

91% 95% 92% 93% 94% 93%

Cloud diensten 86% 92% 92% 91% 95% 94%

Biometrische online 
bescherming

80% 83% 86% 85% 87% 84%

Tweestapsverificatie 78% 85% 84% 84% 87% 86%

Spyware scanner 73% 80% 79% 79% 84% 84%

Digitaal wachtwoordenkluisje/
wachtwoordmanager 

73% 81% 80% 80% 87% 88%

Ad-blocker 72% 79% 80% 77% 79% 85%

VPN-verbindingen 66% 74% 77% 74% 78% 86%

Open source hardware- en
software (nieuw in 2018)

57% 64% 67% 66% 73% 78%

Web tracking blocker 52% 61% 68% 61% 59% 77%

Ten opzichte van 2017 geven significant meer 
personen aan bekend te zijn met de maatregel

Ten opzichte van 2017 geven significant minder 
personen aan bekend te zijn met de maatregel
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Virusscanner en automatische updates meest gebruikte 
preventiemaatregelen

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

NL publiek 13 t/m 80 jaar (n=1.029)

Klein MKB 1 t/m 9 mw. (n=345)

Groot MKB 10 t/m 199 mw. (n=367)

Grootbedrijf 200 of meer mw. (n=482)

Ambtenaren (n=276)

Medewerkers vitale infrastructuur (n=264)

NL publiek 13 t/m 80 jaar (n=1.029)

Klein MKB 1 t/m 9 mw. (n=345)

Groot MKB 10 t/m 199 mw. (n=367)

Grootbedrijf 200 of meer mw. (n=482)

Ambtenaren (n=276)

Medewerkers vitale infrastructuur (n=264)

Kun je aangeven in welke mate je bekend bent met de onderstaande zaken? 
Percentage (%) gebruik ik 
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Virusscanner

70%

80%

77%

71%

80%

76%

Automatische updates
Tweestaps-
verificatie 

Spyware scanner
Digitaal 

wachtwoordenkluisje
/wachtwoordmanager 

VPN-
verbindingen 

Open source 
hardware- en software

Web tracking 
blocker

52%

60%

56%

51%

54%

47%

34%

40%

38%

35%

43%

33%

26%

21%

20%

20%

21%

16%

44%

29%

31%

28%

25%

19%

18%

20%

17%

16%

17%

13%

15%

12%

14%

14%

12%

13%

Ten opzichte van 2017 geven significant minder personen bekend te zijn met de preventiemaatregel
Ten opzichte van 2017 geven significant meer personen bekend te zijn met de preventiemaatregel

Instellingen om 
cookies te 

blokkeren/uit te zetten

Cloud diensten

51%

45%

50%

44%

47%

42%

45%

48%

44%

41%

50%

38%

Ad-blocker

36%

37%

38%

33%

34%

34%

Biometrische online 
bescherming

24%

26%

22%

21%

19%

19%
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Bekendheid tweestapsverificatie en VPN-verbindingen 
toegenomen; bekendheid spyware scanner afgenomen

In vergelijking met 2017 is de bekendheid van de 
tweestapsverificatie (wederom) toegenomen. Vorig jaar had 27% 
van de Nederlanders nog nooit gehoord van deze 
preventiemaatregel, dit jaar is dat gedaald naar 22%. Ten opzichte 
van 2016 zien we een trendmatige toename van het aandeel 
Nederlanders dat bekend is met de tweestapsverificatie.

Ook de bekendheid van VPN-verbindingen is dit jaar toegenomen: 
vorig jaar had 40% van de Nederlanders nog nooit gehoord van 
deze maatregel, dit jaar is dat gedaald naar 34%.

De bekendheid van spyware scanner is afgenomen: vorig jaar was 
20% van de Nederlanders onbekend met spyware scanners. Dit 
jaar is dat gestegen naar 27%.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Kun je aangeven in welke mate je 
bekend bent met de onderstaande 
zaken? % Nog nooit van gehoord 
(NL bevolking, 13-80 jaar)

2018 2017 2016

Virusscanner 3% 2% 2%

Automatische updates 5% 4% 3%

Instellingen om cookies te blokkeren/uit 
te zetten

9% 7% 8%

Cloud diensten 14% 13% -*

Biometrische online bescherming 20% 19% 16%**

Tweestapsverificatie 22% 27% 41%

Spyware scanner 27% 20% -*

Digitaal wachtwoordenkluisje/
wachtwoordmanager 

27% 24% 27%

Ad-blocker 28% 28%** 12%

VPN-verbindingen 34% 40% 39%

Open source hardware- en software 43% -* -*

Web tracking blocker 48% 48% -*

*Optie is niet voorgelegd in het betreffende jaar
**Optie is betreffende jaar in andere bewoording/ met een andere toelichting voorgelegd
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13%

20%

13%

14%

23%

32%

31%

38%

46%

34%

30%

31%

42%

38%

32%

29%

44%

35%

17%

21%

30%

24%

23%

23%

26%

24%

17%

16%

14%

17%

25%

22%

18%

19%

15%

9%

6%

5%

12%

19%

3%

3%

4%

6%

4%

7%

2%

5%

11%

10%

Smartphone
(n=454)

Laptop (n=350)

Smartphone
(n=454)

Laptop (n=350)

Smartphone
(n=454)

Laptop (n=350)

Smartphone
(n=454)

Laptop (n=350)

Smartphone
(n=454)

Laptop (n=350)

In hoeverre is iedere stelling van toepassing op jouw gedrag? Basis: 
Werkenden en gebruikt privé apparaat voor zakelijke doeleinden

Nooit Soms Regelmatig Altijd Niet van toepassing

Ik maak gebruik van een VPN-verbinding 

Ik maak gebruik van open WIFI-netwerken die beschikbaar zijn 

Ik maak gebruik van een verbinding via mijn smartphone of tablet 

Buitenshuis maak ik alleen gebruik van een WIFI-netwerk waar je op moet inloggen 

Ik maak gebruik van het automatisch verbinding maken met WIFI-netwerken 

Relatief grote groep gebruik wifi-netwerken en VPN-
verbindingen net hoe het hem/haar uitkomt

Drie op de tien werkende Nederlanders (29%) gebruiken hun privé 
smartphone ook voor zakelijke doeleinden en 23% gebruikt zijn privé laptop 
voor zakelijke doeleinden. 58% mag geen eigen apparaten gebruiken voor 
werkdoeleinden.

Een derde die zijn laptop gebruikt geeft aan nooit gebruik te maken van een 
VPN-verbinding. Bijna de helft van de smartphone gebruikers gebruiken nooit 
VPN-verbindingen.

Een relatief grote groep geeft geen uitgesproken gedrag aan (doe ik soms) als 
het gaat om het gebruik van VPN-verbindingen of wifi-netwerken op het 
apparaat. Zij maken soms gebruik van open wifi-netwerken, soms van 
netwerken waarop je moet inloggen, maken soms gebruik van een verbinding 
via hun smartphone of tablet en maken soms automatisch verbinding. 

NB: een vergelijking met 2017 is niet te maken wegens uitsplitsing naar device in 2018

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Hieronder staat een aantal stellingen die gaan over het gebruik maken van 
een WIFI-verbinding terwijl je onderweg of op locatie aan het werk bent.
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27%

15%

10%

2%

46%

27%

12%

11%

2%

48%

27%

19%

14%

4%

36%

25%

17%

10%

2%

45%

23%

18%

13%

1%

45%

22%

24%

19%

3%

32%

Nee, dat doe ik nooit

Ja, soms

Ja, altijd

Ik probeer het wel, maar meestal
kan ik het netwerk niet meer

vinden

Ik maak geen gebruik van
openbare WIFI-netwerken

NL 13-80 jaar  (n=1.029)

Klein MKB 1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 10-199 mw
(n=367)

Grootbedrijf 200 of
meer mw  (n=482)

Ambtenaren  (n=276)

Medewerkers Vitale
infrastructuur  (n=264)

Openbare wifi-netwerken worden vaker gebruikt op de 
smartphone dan op de laptop
In vergelijking met de laptop, worden openbare wifi-netwerken vaker 
gebruikt op de smartphone (smartphone: circa zeven op de tien vs. 
laptop: circa zes op de tien). Medewerkers in het groot MKB en in de 
vitale infrastructuur maken significant vaker gebruik van openbare 
wifi-netwerken dan andere groepen. De Nederlandse bevolking geeft 
vaker aan geen gebruik te maken van openbare wifi-netwerken.

Ongeveer een kwart tot een derde verwijdert na gebruik nooit het 
netwerk uit de lijst met wifi-netwerken. Medewerkers in de vitale 
infrastructuur geven vaker aan de openbare wifi-netwerken na 
gebruik op de smartphone direct te verwijderen uit de lijst met wifi-
netwerken.
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Als je gebruik maakt van een openbaar WIFI-netwerk (zonder een 
wachtwoord en zonder in te loggen) op je apparaat, verwijder je dan dat 

netwerk direct na gebruik uit de lijst met WIFI-netwerken?

33%

23%

9%

3%

32%

36%

16%

11%

3%

34%

29%

30%

12%

5%

24%

36%

25%

10%

3%

26%

30%

26%

13%

3%

28%

25%

31%

16%

4%

24%

Nee, dat doe ik nooit

Ja, soms

Ja, altijd

Ik probeer het wel, maar meestal
kan ik het netwerk niet meer

vinden

Ik maak geen gebruik van
openbare WIFI-netwerken

Op je 
smartphone

Op je laptop
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Digitaal gedrag
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12%

8%

3%

4%

3%

3%

3%

4%

23%

26%

21%

20%

20%

19%

14%

14%

11%

11%

11%

10%

9%

32%

34%

39%

35%

36%

39%

27%

38%

22%

37%

36%

39%

30%

13%

13%

12%

10%

12%

17%

10%

22%

7%

15%

14%

23%

18%

8%

10%

8%

8%

8%

13%

7%

15%

7%

11%

14%

15%

15%

5%

4%

8%

19%

13%

4%

29%

44%

18%

17%

5%

21%

7%

4%

9%

5%

8%

4%

10%

7%

6%

6%

7%

8%

6%

Het beschermen van mijn gegevens tegen diefstal,
verlies en schade door regelmatig back-ups te maken

Het gebruik van verschillende wachtwoorden

Het afgeven van toestemmingen op webshops

Het gebruik maken van een wifi verbinding terwijl je
onderweg bent

Het afgeven van toestemmingen op websites, zoals
sociale media platforms

Het bewaren van mijn wachtwoorden

Het werken in een cloud

Het updaten van mijn software updates

Het gebruik maken van apparaten die onlineverbinding
kunnen maken

Het gebruik van USB-sticks

Het beheren en gebruik maken van persoons- en
klantgegevens (indien werkend, n=501)

Omgaan met nepmails met poging tot phishing mails

Het gebruik maken van jouw devices door anderen

In welke mate ga je veilig om met de volgende zaken? Basis: NL 13-80, n=1.029

Slecht Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend Niet van toepassing Weet niet

Nederlanders denken voldoende tot goede cybersecurity-
vaardigheden te bezitten (1/2)
De helft of meer van de Nederlanders geeft bij de voorgelegde vaardigheden aan 
goed tot uitstekend te handelen (op de vaardigheden ‘gebruik maken van 
apparaten die onlineverbinding kunnen maken’ en ‘werken in de cloud’ na). 

• Medewerkers in het klein MKB denken vaker dan de andere groepen dat zij 
veilig omgaan met:

• Het gebruik van verschillende wachtwoorden

• Nepmails 

• Het beheren en gebruik maken van persoons- en klantgegevens

• Het afgeven van toestemmingen op websites

• Medewerkers in de vitale infrastructuur denken minder vaak dan de andere 
groepen dat zij veilig omgaan met:

• Het gebruik van wifi-verbindingen onderweg

• Het werken in de cloud

• Nepmails

• Beheren en gebruik maken van persoons- en klantgegevens

• Afgeven van toestemmingen op websites

• Het gebruik van eigen apparaten door anderen

NB: een vergelijking met vorig jaar is niet te maken wegens het toevoegen van de 
antwoordoptie ‘Weet niet’ in 2018.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 
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12%

8%

3%

4%

3%

3%

3%

4%

23%

26%

21%

20%

20%

19%

14%

14%

11%

11%

11%

10%

9%

32%

34%

39%

35%

36%

39%

27%

38%

22%

37%

36%

39%

30%

13%

13%

12%

10%

12%

17%

10%

22%

7%

15%

14%

23%

18%

8%

10%

8%

8%

8%

13%

7%

15%

7%

11%

14%

15%

15%

5%

4%

8%

19%

13%

4%

29%

44%

18%

17%

5%

21%

7%

4%

9%

5%

8%

4%

10%

7%

6%

6%

7%

8%

6%

Het beschermen van mijn gegevens tegen diefstal,
verlies en schade door regelmatig back-ups te maken

Het gebruik van verschillende wachtwoorden

Het afgeven van toestemmingen op webshops

Het gebruik maken van een wifi verbinding terwijl je
onderweg bent

Het afgeven van toestemmingen op websites, zoals
sociale media platforms

Het bewaren van mijn wachtwoorden

Het werken in een cloud

Het updaten van mijn software updates

Het gebruik maken van apparaten die onlineverbinding
kunnen maken

Het gebruik van USB-sticks

Het beheren en gebruik maken van persoons- en
klantgegevens (indien werkend, n=501)

Omgaan met nepmails met poging tot phishing mails

Het gebruik maken van jouw devices door anderen

In welke mate ga je veilig om met de volgende zaken? Basis: NL 13-80, n=1.029

Slecht Redelijk Goed Zeer goed Uitstekend Niet van toepassing Weet niet

Nederlanders denken voldoende tot goede cybersecurity-
vaardigheden te hebben (2/2)
Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Jongeren (t/m 18 jaar) denken minder vaak dat zij veilig omgaan met:

• Het gebruik van verschillende wachtwoorden

• Het gebruik maken van wifi-verbinding onderweg

• Het werken in de cloud

• Het gebruik van USB-sticks

• Het afgeven van toestemmingen op websites 

• Apparaten die online verbinding kunnen maken. 

• Ouderen (65 jaar of ouder) denken vaker dat zij veilig omgaan met:

• Wifi-verbindingen onderweg

• Het afgeven van toestemmingen op websites en webshops 

• Mannen denken vaker dat zij veilig omgaan met:

• Het beschermen van hun gegevens tegen diefstal, verlies en schade

• Met het updaten van hun software

• Het afgeven van toestemmingen op websites en webshops.

• Hoogopgeleiden denken minder vaak dat zij veilig omgaan met:

• Het gebruik van verschillende wachtwoorden

• Het gebruik maken van wifi-verbindingen onderweg

• Het beschermen van hun gegevens tegen diefstal, verlies en schade

• Het beheren van persoons- en klantgegevens 

• Het afgeven van toestemmingen op webshops.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 
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37%

42%

41%

Medewerkers in het klein MKB hebben het minst behoefte 
aan verbetering van hun online veiligheid
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45%

37%

18%

34%

45%

20%

39%

42%

19%

35%

44%

21%

36%

46%

18%

NL 13-80 jaar 
(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw.
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw.

(n=367)

Grootbedrijf 200 
of meer mw.

(n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Welk cijfer geef jij jezelf 
als het gaat om het veilig 

omgaan met online 
gevaren?

6,8 6,8 7,0 6,9 6,8 7,1

Heb je er behoefte aan 
dat je persoonlijke online 
veiligheid beter wordt?

- Nee, dit vind ik niet nodig

- Ja, ik zou wel willen dat dit 
verbetert

- Weet niet/geen mening

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
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Relatief grote bereidheid om antivirussoftware te installeren/up te 
daten en back-ups te maken van bestanden

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Je hebt aangegeven dat je zou willen dat je online veiligheid verbetert. Welke 
van de onderstaande acties zou je bereid zijn om te doen om jouw online 
veiligheid te verbeteren?
Basis: Heeft behoefte aan verbetering van de persoonlijke online veiligheid

NL 13-80 
jaar 

(n=433)

Klein MKB
1-9 mw
(n=128)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=167)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=204)

Ambtenaren 
(n=121)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=122)

Antivirussoftware installeren/regelmatig updaten 44% 52% 40% 45% 38% 37%

Regelmatig back-ups maken van al mijn bestanden 41% 48% 37% 41% 46% 34%

Mijn wachtwoorden regelmatig veranderen 38% 43% 34% 37% 38% 30%

Een firewall installeren 34% 35% 32% 35% 30% 33%

Jaarlijks een digitale apk laten uitvoeren 29% 31% 28% 30% 35% 24%

Informatie op internet opzoeken over hoe ik veiliger kan worden 25% 35% 24% 27% 25% 25%

Extensies aan je webbrowser toevoegen 23% 22% 19% 26% 23% 25%

Steeds een nieuw wachtwoord gebruiken 23% 14% 21% 28% 25% 18%

Geen onbeveiligde sites gebruiken voor het uitwisselen van bestanden 21% 17% 21% 18% 19% 17%

Een wachtwoordmanager installeren 18% 25% 25% 24% 32% 21%

Het standaard wachtwoord van mijn wifi modem veranderen 17% 18% 16% 22% 19% 21%

Altijd gebruik maken van een VPN-verbinding 15% 18% 20% 17% 24% 16%

Een specialist inhuren die thuis de digitale veiligheid verbeteren 15% 15% 8% 10% 12% 11%

Geen van bovenstaande 8% 4% 3% 4% 5% 2%

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
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Groen slotje betekent dat de website veilig te bezoeken is 
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Circa zes op de tien Nederlanders (57%) denken dat als er een groen 
slotje staat en/of https voor het adres van de website, de website veilig te 
bezoeken is. Terwijl het slotje staat voor een beveiligde verbinding. De 
websites kunnen nog steeds malafide websites zijn.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Mannen:

• Maken thuis vaker back-ups van bestanden.

• Vrouwen:

• Zijn vaker geneigd aan andere te vertellen als ze per ongeluk een 
virus hebben gedownload

• Denken vaker persoonlijk geraakt te worden bij identiteitsfraude

• Hebben vaker hun privacy instelling op social media aangepast

• Denken vaker dat een groen slotje betekent dat een website veilig te 
bezoeken is.

• Jongeren:

• Denken vaker persoonlijk geraakt te worden bij identiteitsfraude 
(t/m 24 jaar)

• Hebben minder vaak in privacy instellingen aangepast (t/m 18 jaar).

• Laagopgeleiden:

• Maken thuis minder vaak back-ups van bestanden.

48%

37%

30%

22%

17%

16%

22%

10%

23%

20%

22%

41%

8%

5%

14%

15%

23%

19%

3%

3%

8%

6%

15%

3%

5%

4%

4%

12%

5%

32%

10%

16%

3%

5%

12%

8%

12%

16%

7%

13%

Als iemand mijn online identiteit steelt dan zou
mij dat persoonlijk raken

Als ik een openbare computer heb gebruikt dan
log ik na gebruik al mijn accounts uit

Als ik per ongeluk een virus heb gedownload op
mijn eigen computer dan zou ik dat meteen aan

anderen vertellen

Ik heb de privacy instellingen van mijn social
media accounts aangepast ten opzichte van de

standaard instellingen

Ik maak thuis regelmatig back-ups van mijn
bestanden

Als er een groen slotje en/of https voor het adres
van een website staat dan denk ik dat ik die

website veilig kan bezoeken

In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? 
Basis: NL 13-80, n=1.029)

Altijd Meestal wel Soms wel, soms niet Meestal niet

Nooit Niet van toepassing Weet niet
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Meeste Nederlanders zijn niet bereid te betalen bij 
identiteitsfraude of als ze gehackt worden
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Een derde van de Nederlanders (36%) geeft aan (bijna) alleen maar 
websites te bezoeken waar een groen slotje en/of https voor het adres 
van de website staat. 

Meesten zijn niet bereid om te betalen bij hack of identiteitsfraude.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Mannen:

• Zijn meer geneigd 1.000 euro te betalen bij identiteitsfraude

• Geven vaker aan dat ze zich zouden schamen bij het klikken op een 
phishing link

• Maken vaker gebruik van een extern opslagapparaat.

• Jongeren:

• Zijn meer geneigd te betalen als ze gehackt worden (t/m 34 jaar) of 
bij identiteitsfraude (t/m 18 jaar)

• Bezoeken vaker ook websites zonder groen slotje (t/m 34 jaar).

• Hoogopgeleiden:

• Geven vaker aan dat ze zich zouden schamen bij het klikken op een 
phishing link.

15%

11%

8%

7%

22%

25%

7%

5%

3%

2%

18%

31%

11%

6%

8%

6%

12%

9%

9%

6%

10%

10%

12%

4%

35%

38%

48%

59%

8%

5%

6%

23%

6%

4%

13%

15%

24%

16%

23%

18%

Als ik op een link in een phishing e-mail zou
klikken dan zou ik mij daar voor schamen

Ik bezoek alleen websites waar een groen slotje
en/of https voor het adres van een website staat

Als iemand mijn online identiteit gebruikt dan zou
ik er 100 euro voor over hebben om het te laten

stoppen

Ik maak thuis gebruik van een extern
opslagapparaat dat continu online is

Als iemand mijn online identiteit gebruikt dan zou
ik er 1.000 euro voor over hebben om het te laten

stoppen

Als ik gehackt zou worden via ransomware en
gevraagd wordt om te betalen om weer toegang

tot mijn laptop of pc te krijgen dan zou ik
daarvoor betalen

In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? 
Basis: NL 13-80, n=1.029)

Altijd Meestal wel Soms wel, soms niet Meestal niet

Nooit Niet van toepassing Weet niet
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Zes op de tien zou meteen vertellen als zij een virus op hun 
werkcomputer hebben gedownload die het bedrijf treft

Een grote meerderheid van de werkende Nederlanders (58%) zou 
het vertellen als zij een virus op hun werkcomputer waardoor ook 
andere computers binnen het bedrijf bestem raken hebben 
gedownload. 4% geeft aan het te verzwijgen en nooit te vertellen 
als zij een virus zouden hebben gedownload. 

Circa de helft (53%) van de werkende Nederlanders geeft aan dat 
hun werkgevers automatische back-ups maken van alle 
bestanden om terug op te vallen indien nodig. Zelf maakt 26% 
regelmatig back-ups van bestanden op de eigen werk laptop. 

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Mannen:

• Geven vaker aan op het werk back-ups te maken van 
bestanden.

• Middenopgeleiden:

• Geven minder vaak aan op het werk back-ups te maken van 
bestanden. 

• Laagopgeleiden:

• Geven aan vaker werkbestanden via hun werkmail naar hun 
privé e-mail te sturen.
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41%

40%

14%

7%

17%

13%

12%

8%

8%

5%

10%

17%

3%

7%

12%

4%

4%

17%

28%

17%

11%

31%

19%

11%

25%

8%

8%

Als ik een virus zou hebben gedownload op mijn
werkcomputer waardoor ook andere computers

binnen mijn bedrijf besmet raken dan vertel ik dat
meteen

Mijn werkgever maakt automatisch back-ups van alle
bestanden

Ik maak op mijn werk regelmatig back-ups van de
bestanden op mijn werk laptop

Ik verstuur werkbestanden van mijn werk e-mailadres
naar mijn privé e-mail

In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? Basis: NL rep 13-80, 
werkend, n=501

Altijd Meestal wel Soms wel, soms niet Meestal niet Nooit Niet van toepassing Weet niet
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Medewerkers in de vitale infrastructuur ervaren maatregelen vaker als belemmering

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen?
% (helemaal) mee eens

NL 13-80 
jaar 

(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=367)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Ik vind het gebruik maken van lange, complexe wachtwoorden moeilijk omdat ik deze niet 
kan onthouden

38% 35% 36% 39% 39% 43%

Ik vind de instructies om je te beschermen tegen digitale / online gevaren vaak ingewikkeld 35% 37% 31% 32% 42% 33%

Als ik een app download dan lees ik niet welke machtigingen ik af geef omdat ik dat te veel 
moeite vind

34% 35% 33% 37% 41% 39%

Ik geloof dat mijn computer op zichzelf al goed genoeg beveiligd is. Met gezond verstand 
komt het wel goed

31% 32% 29% 31% 28% 35%

Ik vind het in moeten vullen van meerdere wachtwoorden te complex 28% 30% 25% 30% 34% 35%

Ik zie het inloggen via een tweestapsverificatie als te veel gedoe 23% 26% 21% 20% 30% 27%

Ik vind een grote belemmering als wachtwoorden op websites en in systemen niet 
automatisch kunnen worden opgeslagen

20% 22% 19% 21% 26% 29%

Ik maak geen back-ups omdat ik niet weet hoe dat moet 18% 10% 18% 15% 18% 23%

Ik zou graag hulp krijgen van een online personal security coach 17% 13% 19% 19% 20% 23%

Ik omzeil weleens veiligheidsmaatregelen om moeite en/of tijd te besparen 17% 12% 22% 19% 17% 32%

Ik maak geen back-ups omdat dat te veel tijd kost 17% 7% 17% 18% 16% 25%

Ik zie het automatisch uitloggen wanneer je even niet actief bent geweest op een website 
of systeem als een te grote belemmering

14% 14% 15% 17% 19% 28%

Ik gebruik geen antivirussoftware omdat ik dat te duur vind 13% 6% 18% 12% 12% 25%

Ik gebruik geen antivirussoftware omdat dat mijn apparaten traag maakt 8% 5% 11% 9% 10% 21%

Ervaren veiligheidsmaatregelen vaker als een belemmering
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Online veiligheid 
thuis en op het werk
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71%

9%

4%

8%

8%

77%

8%

2%

9%

4%

73%

9%

3%

9%

5%

83%

6%

1%

7%

3%

81%

7%

3%

7%

3%

72%

12%

5%

8%

3%

Ikzelf

Bedrijven die
beveiligingssoftware

leveren

De overheid

Mijn internetprovider

Weet niet/geen mening

Wie is er volgens jou het meest verantwoordelijk voor dat jij 
thuis op een privécomputer veilig kunt internetten?

NL 13-80 jaar  (n=1.029)

Klein MKB 1-9 mw  (n=345)

Groot MKB 10-199 mw
(n=367)

Grootbedrijf 200 of meer
mw  (n=482)

Ambtenaren  (n=276)

Medewerkers Vitale
infrastructuur  (n=264)

Internetveiligheid thuis is eigen verantwoordelijkheid

De meesten vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun online 
veiligheid thuis. 

• Ten opzichte van de andere groepen vinden medewerkers van 
grootbedrijven en ambtenaren vaker dat zij zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun internetveiligheid. 

• Medewerkers in de vitale infrastructuur vinden vaker dan de 
andere groepen dat bedrijven die beveiligingssoftware leveren 
verantwoordelijk zijn voor hun internetveiligheid thuis.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
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16%

64%

6%

5%

1%

8%

37%

40%

9%

8%

0%

6%

12%

69%

7%

4%

1%

7%

12%

76%

4%

3%

0%

4%

12%

77%

4%

4%

3%

2%

19%

65%

7%

3%

2%

5%

Ikzelf

Mijn werkgever

Bedrijven die beveiligings-
software leveren

De internetprovider van het
bedrijf waar ik voor werk

De overheid

Weet niet/geen mening

Wie is er volgens jou het meest verantwoordelijk voor dat jij 
op je werk op je werkcomputer veilig kunt internetten? 

Basis: Werkend

NL 13-80 jaar  (n=501)

Klein MKB 1-9 mw  (n=345)

Groot MKB 10-199 mw
(n=367)

Grootbedrijf 200 of meer
mw  (n=482)

Ambtenaren  (n=276)

Medewerkers Vitale
infrastructuur  (n=264)

Werkgever is verantwoordelijk voor de internetveiligheid 
op het werk

De werkgever is het meest 
verantwoordelijk voor de 
internetveiligheid op het 
werk. 

Medewerkers in het klein 
MKB vinden zichzelf vaak ook 
verantwoordelijk voor de 
internetveiligheid op het 
werk. In dit segment zitten 
veel ZZP’ers (44%) die dus 
geen werkgever hebben die 
de internetveiligheid voor hen 
regelt maar dit zelf moeten 
doen.
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16%

47%

6%

4%

28%

33%

10%

17%

17%

22%

28%

41%

8%

1%

21%

12%

66%

0%

1%

21%

10%

75%

1%

14%

20%

65%

3%

1%

11%

Dit is uitbesteed aan een
extern bedrijf

Er is of zijn IT-
medewerker(s) in dienst die

dit doen

Een medewerker (of de
directeur) die niet

gespecialiseerd is in IT doet
dit erbij

Anders, namelijk:

Weet ik niet

Wie is er binnen jouw bedrijf verantwoordelijk voor de 
netwerkbeveiliging? Basis: Werkend

NL 13-80 jaar  (n=501)

Klein MKB 1-9 mw  (n=345)

Groot MKB 10-199 mw
(n=367)

Grootbedrijf 200 of meer
mw  (n=482)

Ambtenaren  (n=276)

Medewerkers Vitale
infrastructuur  (n=264)

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
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Smart TV meest voorkomende apparaat in huis dat op het 
internet aangesloten kan worden

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

Heb je één of meerdere van de volgende 
apparaten in huis die aangesloten kunnen worden 
op het internet?

NL 13-80 
jaar 

(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=367)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Smart TV 36% 35% 45% 47% 42% 53%

Draadloze printer 31% 33% 35% 33% 30% 38%

Slimme thermostaat 11% 12% 16% 14% 14% 16%

Zonnepanelen die aangesloten zijn op de wifiverbinding in huis* 6% 6% 7% 7% 7% 10%

Beveiligingscamera 6% 7% 10% 6% 7% 15%

Lampen die via een app bestuurd worden 4% 4% 6% 6% 5% 5%

Digitale deurbel 3% 1% 3% 3% 4% 9%

Babyfoon met camera 3% 1% 4% 3% 3% 8%

Slimme koelkast of oven 2% 1% 1% 2% 1% 2%

Geen van bovenstaande 42% 41% 32% 35% 35% 22%

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
*Dit was de letterlijk voorgelegde antwoordoptie in de vragenlijst. Zonnepanelen zelf zijn niet aangesloten op de wifiverbinding, maar de converter van de zonnepaneel is 
aangesloten op de wifiverbinding.

Gemiddeld aantal soort** apparaten in huis 1,0 1,0 1,3 1,2 1,1 1,6

**Dit gemiddeld geeft het soort aan en niet het aantal unieke apparaten. Uiteraard kunnen mensen van een bepaald soort smart apparaat meerdere apparaten hebben, bijvoorbeeld twee 
smart TV's
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Risico-inschatting om gehackt te worden (zeer) klein

De kans dat de smart TV of draadloze printer gehackt wordt is 
volgens (werkende) Nederlanders (zeer) klein. Minder dan één op 
de tien schat de kans dat zij gehackt worden in als (zeer) hoog.

Gemiddeld wordt de kans dat de smart TV gehackt wordt door:

• Medewerkers in de vitale infrastructuur groter ingeschat

• Medewerkers in het klein MKB lager ingeschat

Gemiddeld wordt de kans dat de draadloze printer gehackt wordt 
door:

• Medewerkers in de vitale infrastructuur en groot MKB groter 
ingeschat

• Ambtenaren lager ingeschat

Circa de helft heeft het standaardwachtwoord gewijzigd op zijn 
smart TV en/of draadloze printer. Medewerkers in het klein MKB 
veranderen significant vaker het standaard wachtwoord op de 
draadloze printer. 

NB: de overige, voorgelegde apparaten (zoals gepresenteerd op de vorige 
pagina) worden wegens een te laag aantal waarnemingen niet gerapporteerd.

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

67%

76%

73%

68%

76%

71%

18%

12%

15%

17%

11%

14%

4%

7%

8%

9%

12%

11%

10%

5%

5%

6%

3%

Medewerkers Vitale infrastructuur (n=133)

Ambtenaren (n=108)

Grootbedrijf 200 of meer mw (n=219)

Groot MKB 10-199 mw (n=162)

Klein MKB 1-9 mw (n=118)

NL 13-80 jaar (n=362)

Hoe groot schat je de kans in dat je smart TV gehackt wordt? 
Basis: Heeft apparaat in huis en heeft apparaat beoordeeld

(Zeer) klein Gemiddeld (Zeer) groot Weet niet/geen mening

65%

80%

76%

72%

84%

77%

22%

11%

14%

20%

11%

10%

7%

3%

2%

3%

6%

9%

7%

6%

5%

10%

Medewerkers Vitale infrastructuur (n=92)

Ambtenaren (n=78)

Grootbedrijf 200 of meer mw (n=153)

Groot MKB 10-199 mw (n=125)

Klein MKB 1-9 mw (n=111)

NL 13-80 jaar (n=312)

Hoe groot schat je de kans in dat je draadloze printer gehackt wordt? 
Basis: Heeft apparaat in huis en heeft apparaat beoordeeld

(Zeer) klein Gemiddeld (Zeer) groot Weet niet/geen mening

44%

51%

47%

45%

55%

50%

43%

60%

43%

46%

57%

57%

Heb je het 
standaardwachtwoord 

gewijzigd op onderstaand 
apparaat? % ja
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Medewerkers in de vitale infrastructuur meest bekend met 
de Alert Online campagne

Bekendheid van de Alert Online campagne het grootste onder 
medewerkers in de vitale infrastructuur. 

De Nederlandse bevolking en medewerkers in het klein MKB hebben 
vaker niets gezien van de campagne.

Verschillen binnen Nederlandse bevolking 13-80:

• Vrouwen hebben vaker niets gezien van de campagne. 

• Mannen twijfelen vaker of ze iets hebben gezien

NB: Nieuwe vraag in 2018. Geen vergelijking mogelijk met 2017.
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12%
7%8%8%5%5%

30%

22%19%
25%

18%17%

44%
60%61%52%70%

65%

14%11%13%15%
8%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Medewerkers
Vitale

infrastructuur
(n=264)

Ambtenaren
(n=276)

Grootbedrijf
200 of meer
mw  (n=482)

Groot MKB
10-199 mw

(n=367)

Klein MKB 1-9
mw  (n=345)

NL 13-80 jaar
(n=1.029)

Heb je weleens iets gehoord gezien of gelezen van de Alert Online 
campagne? 

Ja zeker Ja misschien Nee Weet niet
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Kinderen

Leeswijzer:

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de cyber 
awareness en cyber skills van kinderen in de leeftijd 11 
en 12 jaar. 

Als eerste behandelen we de mate van zorgen van 
ouders over de online veiligheid van hun kinderen thuis 
en op school. Vervolgens presenteren we de resultaten 
van de kinderen zelf. De kinderen hebben de vragen 
zelfstandig beantwoord. 

Indien er gesproken wordt over verzorgers dan bedoelen 
we in dit geval ouders, stiefouders en/of pleegouders.

NB: Door het relatief lage aantal kinderen in de 
steekproef dit jaar en vorig jaar, zien we enkele grote 
verschillen ontstaan tussen de jaren. 
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Circa vier op de tien (37%) ouders maken zich (zeer) weinig zorgen om 
de online veiligheid van hun kinderen als zij thuis online zijn. 14% maakt 
zich juist (zeer) veel zorgen om de online veiligheid van hun kind thuis.

Ouders maken zich minder zorgen om de online veiligheid als kinderen 
op school online zijn: 55% maakt zich (zeer) weinig zorgen om de online 
veiligheid van zijn kind op school. 12% maakt zich juist (zeer) veel 
zorgen om de online veiligheid van zijn kind op school.

NB: nieuwe vraag in 2018
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Ouders maken zich minder zorgen om de online veiligheid van hun 
kinderen als ze op school online zijn dan als ze thuis online zijn

3% 11% 49% 31% 6%

In hoeverre maak je je zorgen over de online/digitale veiligheid van 
jouw kind(eren) als ze thuis online zijn? Basis: Ouders van kinderen, 

n=110

Zeer veel zorgen Veel zorgen Enige zorgen

Weinig zorgen Zeer weinig zorgen Weet niet

5% 6% 33% 45% 10%

In hoeverre maak je je zorgen over de online/digitale veiligheid van 
jouw kind(eren) als ze op school online zijn? Basis: Ouders van 

kinderen, n=110

Zeer veel zorgen Veel zorgen Enige zorgen

Weinig zorgen Zeer weinig zorgen Weet niet
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De meerderheid van de kinderen tussen de 11 en 12 jaar gebruikt 
weleens een smartphone thuis of op school (84%).

Ook tablets en laptops zijn populaire apparaten: 65% van de kinderen 
gebruikt weleens een tablet thuis of op school en 59% gebruikt weleens 
een laptop.

Circa de helft van de kinderen (49%) gebruikt weleens een 
spelcomputer. In mindere mate wordt gebruikt gemaakt van een smart 
TV (31%) en (andere) computers (29%). Een Chromebook (14%) wordt 
het minst gebruikt door kinderen in groep 7 en 8.

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online 

0%

14%

29%

31%

49%

59%

65%

84%

Geen van deze

Chromebook

(Andere) computer

Smart TV

Spelcomputer

Laptop

Tablet

Smartphone

Welke van deze apparaten gebruik je weleens thuis 
of op school? n=110

Smartphone meest gebruikte apparaat door kinderen thuis 
of op school
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Apparaten vooral gebruikt vanwege social media, spelletjes 
en appen/chatten met vrienden

Welke van de volgende dingen doe 
je weleens:

Op social media gaan 79% 83% 76%

Online spelletjes spelen 78% 65% 58%

Appen/chatten met vrienden/vriendinnen 77% 93% 63%

Klikken op algemene updates als het 
wordt gevraagd op het scherm

51% 51% 46%

Klikken op reclame bovenaan/aan de 
zijkant van een website

42% 32% 31%

Klikken op een link naar een onbekende 
website

40% 27% 25%

Een test invullen op social media 33% 27% 25%

Klikken op updates van 
antivirusprogramma's als het gevraagd 
wordt op het scherm

30% - -

Vertellen op social media dat je op 
vakantie bent

25% 30% 13%

Potentieel gevaarlijk gedrag vindt iets vaker plaats op een laptop dan op een smartphone of tablet: klikt op onbekende links (40%), klikt op banners (42%) of zet op sociale media dat ze op vakantie 
zijn (25%). Ten opzichte van vorig jaar spelen kinderen minder vaak spelletjes op hun smartphone (65% vs. 81% in 2017) en tablet (58% vs. 86% in 2017). Op de laptop zijn kinderen minder vaak 
geneigd om op updates te klikken van antivirusprogramma’s (30% vs. 49%).

% doe ik weleens op 
een laptop (n=73)*

% doe ik weleens op een 
smartphone (n=92)

% doe ik weleens op een 
tablet (n=72)*

81%** 86%*

49%*

*Resultaat indicatief wegens lage aantal waarnemingen (n<80) **Geobserveerd resultaat in 2017
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Veel vrijheid voor kinderen op de smartphone

25%

20%

20%

17%

15%

9%

6%

65%

48%

47%

72%

72%

72%

44%

9%

26%

33%

10%

12%

13%

35%

1%

6%

1%

6%

15%

Smartphone (n=92)

Spelcomputer (n=54)

Chromebook (n=15)

Tablet (n=72)

Laptop (n=65)

(Andere) computer (n=32)

Smart TV (n=34)

Als je gebruik maakt van onderstaand apparaat kijkt er dan weleens iemand mee met wat jij aan het doen bent om 
ervoor te zorgen dat jij geen rare of verkeerde dingen doet? Basis: gebruikt apparaat

Er kijkt nooit iemand mee Er kijkt soms iemand mee Er kijkt meestal iemand mee Er kijkt altijd iemand mee

Kinderen geven vaak aan dat er soms iemand meekijkt*
Controle op wat kinderen doen op apparaten is relatief laag. Slechts een klein aantal kinderen geeft aan dat er meestal of altijd iemand 
meekijkt om te zien of ze geen rare of verkeerde dingen doen op één van de apparaten. Ten opzichte van vorig jaar lijkt het alsof kinderen 
vaker aangeven dat er iemand meekijkt wat zij doen op een spelcomputer (meestal & altijd: 12% in 2017 vs. 31% in 2018). Het resultaat 
moet als indicatief beschouwd worden wegens het lage aantal waarneming (n<80). 

*Voor een aantal apparaten is de n te klein waardoor alleen speculatieve uitspraken kunnen worden gedaan.
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Bijna acht op de tien kinderen tussen de 11 en 12 jaar (78%) 
praten vaak met hun ouders over de gevaren op internet en 
sociale media. Een derde van de kinderen (35%) praat weleens 
met andere over het veilig gebruik van internet. Dat is een 
significant lager aandeel dan een jaar geleden (51% in 2017).

Driekwart (73%) zegt les te krijgen op school over wat je wel en 
niet moet doen op internet. 55% van de kinderen zegt dat hun 
meester of juf hen alles weet te vertellen over de gevaren op 
internet. 

De helft van de kinderen (48%) denkt dat ze nooit gevaarlijke 
dingen doen online. Drie op de tien kinderen (30%) maken zich 
weleens zorgen over criminelen op internet.

Updates op de telefoon worden vaker geaccepteerd (32%) dan 
op een computer of laptop (20%).

• Ten opzichte van vorig jaar praten kinderen minder met 
anderen over het veilig gebruiken van internet (35% vs. 51% in 
2017). 
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Meeste kinderen praten met hun ouders over gevaren op 
het internet en sociale media

12%

20%

25%

27%

29%

30%

32%

35%

48%

55%

73%

78%

81%

70%

19%

58%

50%

54%

60%

56%

29%

25%

23%

18%

7%

10%

55%

15%

21%

16%

8%

8%

23%

20%

5%

4%

Ik zoek weleens naar informatie over hoe ik veilig kan

internetten

Als er een update op een computer of laptop is dan klik ik daar

altijd op

Mijn vrienden/vriendinnen hebben weleens een virus  gehad

op hun laptop, pc of tablet waardoor ze die even niet konden…

Wij hebben thuis weleens een virus gehad op onze laptop, pc

or tablet waardoor we het even niet konden gebruiken

Mijn ouders hebben weleens een virus  gehad op hun laptop,

pc of tablet waardoor ze die even niet konden gebruiken

Ik maak mij weleens zorgen over criminelen op internet

Als er een update op mijn telefoon is dan klik ik daar alti jd op

Ik praat weleens met anderen over het veilig gebruiken van

internet

Ik doe online nooit gevaarlijke dingen

Mijn meester of juf weet mij echt alles te vertellen over de

gevaren op internet en social media

Op school krijgen wij les over wat je wel en niet moet doen op

internet

Mijn ouders praten vaak met mij over gevaren op internet en

op social media

Zijn de volgende zinnen op jou van toepassing? n=110

Ja Nee Weet ik niet

2017
% ja

76%

73%

44%

51%

38%

37%

27%
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9%

24%

27%

29%

29%

36%

78%

Weet ik niet

Ik ben bang dat ik in aanraking kom met de politie

Ik ben bang dat ik hierdoor vrienden kwijtraak

Ik ben bang dat er geld van mij gestolen wordt

Ik ben bang dat mijn familie ongerust wordt

Ik ben bang dat mensen een verkeerd beeld van mij krijgen

Ik ben bang dat ik de schuld krijg van dingen die ik niet gedaan heb

Als je je zorgen maakt dat iemand jouw online identiteit steelt, waar ben je dan bang 
voor? Basis: maakt zich zorgen om identiteitsfraude, n=45*

Vier op de tien kinderen (41%) zeggen zich weleens zorgen te 
maken dat iemand zijn of haar gegevens steelt: 34% doet dat 
soms, 6% vaak en 1% altijd. Circa de helft (47%) maakt zich nooit 
zorgen om identiteitsfraude. 

Kinderen die zich zorgen maken om identiteitsfraude zijn vooral 
bang dat zij de schuld krijgen van dingen die ze niet hebben 
gedaan (78%). Een derde (36%) is bang dat mensen een verkeerd 
beeld van ze krijgen. 

NB: nieuwe vraag in 2018
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Vier op de tien kinderen maken zich zorgen dat zij slachtoffer 
worden van identiteitsfraude

47% 34% 6% 1% 12%

Maak je je er weleens zorgen over dat iemand jouw gegevens steelt 
en gebruikt om te doen alsof ze jou zijn? n=110

Nooit Soms Vaak Altijd Weet ik niet

*Resultaten zijn indicatief wegens 
lage aantal waarneming (n<80).
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8%

3%

10%

5%

20%

4%

19%

20%

6%

21%

38%

60%

39%

42%

51%

75%

6%

4%

5%

6%

8%

11%

13%

14%

15%

21%

32%

36%

39%

43%

51%

72%

Geen

Discord

Sims

Twitter

FaceTime

ClassRoyal

Spotify

Skype

FIFA

Musical.ly

Minecraft

Facebook

Snapchat

Instagram

YouTube

WhatsApp

Heb je een eigen account op één of meer van deze 
websites of apps?

2018 (n = 110)

2017 (n=108)

Regel jij zelf de privacy 
instellingen op sociale 
media?
Basis: lid van social
media (Facebook, 
Instagram, Snapchat, 
Twitter of Muscial.ly)

2018 
(n=74)*

2017
(n=78)*

Dat doen mijn ouders 
(of stiefouders
/pleegouders) altijd

39% 23%

Ik doe dit soms zelf of 
met mijn ouders 
samen, net hoe het 
uitkomt

32% 51%

Ik doe dit altijd zelf 15% 24%

Dat doe ik samen met 
een vriend of vriendin

1% -

Ik heb dit nog nooit 
gedaan

12% 1%

Net als vorig jaar is WhatsApp het meest populair onder 
kinderen: driekwart (72%) heeft een account bij WhatsApp. 
Op afstand volgt YouTube (51%), Instagram (43%), 
Snapchat (39%), Facebook (36%), Minecraft (32%) en 
Muscial.ly (21%). 6% van de kinderen zegt geen account te 
hebben bij de voorgelegde apps of websites.

In vergelijking met vorig jaar hebben kinderen minder vaak 
een account bij Facebook (36% vs. 60%).

Vier op de tien kinderen (39%) die lid zijn van sociale media 
regelen met hun ouders de privacy instellingen op sociale 
media. Dat is significant vaker dan vorig jaar (23% in 2017). 
32% zegt dat soms zelf en soms met zijn/haar ouders te 
doen (net hoe het uitkomt). Ten opzichte van 2017 ligt dit 
aandeel significant lager (51% in 2017). 15% van de 
kinderen regelt altijd zelf de privacy instelling en 12% zegt 
dit nog nooit te hebben gedaan, significant vaker dan vorig 
jaar (1% in 2017).
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WhatsApp nog altijd meest gebruikte app onder kinderen

*Resultaten zijn indicatief wegens lage aantal 
waarneming (n<80).
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12%

20%

34%

39%

73%

81%

74%

72%

58%

41%

20%

18%

14%

8%

8%

20%

7%

1%

Ik heb weleens een anoniem berichtje via
chatapps als Sayat.me ontvangen

Als ik even niet mag chatten dan voel ik mij niet
op mijn  gemak

Ik vind het erg als mijn ouders (of stief-/pleegouders)
mijn social mediagebruik (zouden) controleren

Een week zonder te kunnen chatten hou ik niet vol

Mijn ouders weten meestal wat ik doe op internet
en op social media

Als we op vakantie gaan vraag ik altijd of er ook wifi is

Zijn de volgende zinnen op jou van toepassing? 
Basis: is lid van social media, n=74*

Ja Nee Weet ik niet

Acht op de tien (81%) kinderen vragen altijd of er wifi is waar ze op 
vakantie gaan. 39% van de kinderen geeft aan een week zonder te 
kunnen chatten niet vol te houden. 20% zegt zich op zijn/haar 
gemakt te voelen als zij even niet mogen chatten.  

Circa driekwart (73%) van de kinderen denkt dat hun ouders meestal 
wel weten wat zij doen op internet en sociale media. Een derde 
(34%) vindt het erg als hun verzorgers hun sociale mediagebruik 
zouden controleren. Ten opzichte van 2017 zien we geen significant 
verandering in de mate waarin verzorgers kinderen controleren op 
internet en sociale media en de mate waarin kinderen het erg 
vinden om gecontroleerd te worden in hun sociale mediagebruik.

Zeven op de tien (69%) kinderen zeggen dat alleen zijzelf en hun 
verzorgers de wachtwoorden weten van hun sociale media-
accounts. Een kwart (24%) geeft aan dat zij de enige zijn die de 
wachtwoorden weten. Ten opzichte van 2017 zien we geen 
significante verandering in de mate waarin kinderen hun 
wachtwoorden delen met hun verzorgers of de wachtwoorden voor 
zichzelf houden.
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Acht op de tien kinderen willen weten of er wifi is waar ze 
op vakantie naar toe gaan

24%

69%

5%

1%

Wie weten jouw wachtwoorden om in te loggen op social media? 
Basis: is lid van sociale media, n=74*

Ikzelf en niemand anders

Ikzelf en mijn ouders (of stiefouders/pleegouders)

Dat weten alleen mijn ouders (of
stiefouders/pleegouders)

Dat weten mijn ouders (of stiefouders/pleegouders) en
mijn vrienden/vriendinnen ook

2017
% ja

81%

31%

*Resultaten zijn indicatief wegens lage aantal waarneming (n<80).
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96%

95%

92%

85%

80%

74%

49%

46%

34%

3%

4%

8%

7%

20%

16%

42%

35%

55%

5%

5%

8%

8%

7%

14%

Je adres aan iemand gegeven die je alleen via
internet kent?

Afgesproken met iemand die je op internet hebt
leren kennen?

Een foto van jezelf gestuurd naar iemand die je
nog niet in het echt hebt ontmoet?

Meegemaakt dat iemand online zegt wie hij/zij is
maar in werkelijkheid een heel andere persoon is?

Zelf online een berichtje gestuurd naar iemand die
je niet persoonlijk kent?

Zelf online een vriendschapsverzoek gestuurd naar
iemand die je niet kent?

Een berichtje gehad van iemand die je niet
persoonlijk kent?

Op een onbekende link geklikt?

Online een vriendschapsverzoek gehad van
iemand die je niet persoonlijk kent?

Heb je zelf weleens... Basis: is lid van sociale media, n=74

Nog nooit Een paar keer Heel vaak Weet ik niet meer

Ten opzichte van 2017 zien we een daling in het aandeel kinderen 
dat altijd veilig internetgedrag vertoont en/of dat nooit in aanraking 
is gekomen met onveilig internet gedrag op sociale media.

Minder kinderen geven aan dat zij nog nooit:

• Op een onbekende link hebben geklikt (46% vs. 67% in 2017). 

• Echter, het aandeel dat aangeeft dat ze weleens op een 
onbekende link hebben klikt is niet significant
toegenomen.

• Een foto hebben gestuurd aan iemand die ze nog niet in het echt 
hebben ontmoet (92% vs. 100% in 2017). 

• Het aandeel kinderen dat aangeeft dat dit hen wel is 
overkomen is significant toegenomen (8% vs. 0% in 
2017).

• Met iemand hebben afgesproken die ze op internet hebben 
leren kennen (95% vs. 2017). 

• Het aandeel kinderen dat aangeeft met iemand te 
hebben afgesproken is niet toegenomen.
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Kinderen geven vaker aan een foto van zichzelf aan een 
onbekende op internet te hebben gestuurd 2017

% nooit

37%

67%

60%

86%

86%

86%

100%

100%

99%

*Resultaten zijn indicatief wegens lage aantal waarneming (n<80).
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Circa vier op de tien kinderen (44%) maken gebruik van wifi-
netwerken waar ze geen wachtwoord voor hoeven in te voeren. Vier 
op de tien maken altijd verbinding met een gratis, openbaar wifi-
netwerk als ze niet thuis zijn (42%).

Een deel van de kinderen zegt te weten hoe ze kunnen zien of een 
website onveilig is (32%), of een wifi-netwerk onveilig is (25%) en of 
een website nep is (16%).

• Ten opzichte van 2017 letten significant minder kinderen op de 
veiligheid van een wifi-netwerk: 25% vs. 41% in 2017.
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Kinderen letten minder op veiligheid van een wifi-netwerk 
dan van vorig jaar

Zijn de volgende zinnen op jou van 
toepassing?
% Ja op mij van toepassing

2018 
(n=110)

2017
(n=108)

Ik maak gebruik van wifi-netwerken waar je 
geen wachtwoord hoeft in te voeren 

44% 48%

Als ik niet thuis ben dan maak ik altijd 
verbinding met een gratis, openbaar wifi-
netwerk 

42% 43%

Ik weet hoe je kunt zien of een website onveilig 
is

32% 34%

Ik kijk goed naar het adres van een website in 
de adresbalk om te kijken of een website veilig 
is 

31% 41%

Ik weet hoe je kunt zien dat een wifi-netwerk 
niet veilig is

25% 27%

Ik let erop dat een wifi-netwerk veilig is 25% 41%

Ik weet hoe je kunt zien dat een website nep is 16% 27%
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Twee derde van de kinderen (67%) zegt te weten wanneer een 
wachtwoord een sterk of een zwak wachtwoord is. Een kwart (25%) 
weet niet wanneer een wachtwoord zwak of sterk is.

De meerderheid van de kinderen heeft zijn of haar wachtwoorden uit 
het hoofd geleerd (63%). Ongeveer drie op de tien (30%) geven aan dat 
zij hun wachtwoorden ergens op papier hebben opgeschreven en 8% 
slaat zijn of haar wachtwoorden op in de telefoon.

Een derde (35%) gebruikt altijd het zelfde wachtwoord. Een kwart 
(25%) van de kinderen geeft aan zijn of haar wachtwoord regelmatig te 
veranderen. 33% zegt voor iedere app een ander wachtwoord te 
gebruiken.

• Ten opzichte van vorig jaar zien we geen significante veranderingen. 
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Meerderheid van de kinderen denkt te weten wat een 
sterk of zwak wachtwoord is

8%

25%

30%

33%

35%

63%

67%

88%

69%

65%

58%

58%

34%

25%

4%

6%

5%

9%

6%

4%

8%

Ik heb mijn wachtwoorden opgeslagen in
mijn telefoon

Ik verander mijn wachtwoorden regelmatig

Ik heb mijn wachtwoorden ergens op
papier opgeschreven

Ik gebruik voor iedere app een ander
wachtwoord

Ik gebruik altijd hetzelfde wachtwoord

Ik heb mijn wachtwoorden uit mijn hoofd
geleerd en nergens opgeschreven

Ik weet wanneer een wachtwoord een
sterk of zwak wachtwoord is

Zijn de volgende zinnen op jou van toepassing? n=110

Ja Nee Weet ik niet

2017
% ja

64%

27%

39%

31%

6%
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De meeste kinderen maken geen, of mogen geen gebruik maken van, de 
werklaptop (76%) en/of werktelefoon (83%) van hun verzorgers. 

20% van de kinderen maakt weleens gebruik van de werklaptop van 
zijn/haar verzorger en 15% maakt weleens gebruik van de werktelefoon 
van zijn/haar verzorger. De devices worden vooral gebruikt om spelletjes 
te spelen, video’s of films te kijken en/of om iets te zoeken op google.

Zo goed als alle kinderen geven aan nooit op een update te klikken op de 
werklaptop en/of -telefoon van hun verzorgers (laptop: 95%; telefoon: 
100%).

NB: nieuwe vraag in 2018.
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Kinderen mogen vaak geen gebruik maken van de 
werklaptop en/of –telefoon

20%

10%

66%

4%

Maak je weleens gebruik van de werklaptop van je vader of 
moeder (of stief-/pleegouders)? n=110

Ja

Nee, dat wil ik niet

Nee, dat mag ik niet

Weet ik niet

15%

14%

69%

3%

Maak je weleens gebruik van de werktelefoon van je vader of 
moeder (of stief-/pleegouders)? n=110

Ja

Nee, wil ik niet

Nee, dat mag ik niet

Weet ik niet
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24%

55%

21%

Zijn er bepaalde websites die je thuis niet kunt bezoeken omdat je 
ouders dit zo hebben ingesteld? n=110

Ja

Nee

Weet ik niet

Een kwart van de kinderen (24%) geeft aan dat hun ouders ingesteld hebben 
dat zij niet alle websites kunnen bezoeken. 55% van de kinderen zegt dat dit 
bij hun thuis niet het geval is: zij kunnen alle websites bezoeken.

Twee derde van de kinderen (65%) geeft aan dat hun school een beveiliging 
heeft ingesteld, waardoor niet alle websites bezocht kunnen worden. 8% van 
de kinderen zegt dat dit bij hun school niet het geval is: zij kunnen alle 
websites bezoeken.

Wanneer sites geblokkeerd zijn, laten de meeste kinderen het daarbij 
(81%).* Kinderen die wel proberen de geblokkeerde sites te bezoeken lukt 
het niet om de websites toch te bezoeken.*

NB: nieuwe vraag in 2018.
*De resultaten zijn indicatief wegens het laag aantal waarneming.
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Scholen stellen vaker grenzen aan websites dan ouders

65%
8%

26%

Is er bij jou op school een beveiliging zodat kinderen niet alle 
websites kunnen bezoeken? n=110

Ja

Nee

Weet ik niet
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Slachtofferschap| Grootste risico op cybercriminaliteit
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Wanneer denk je dat je de grootste risico's loopt om slachtoffer te 
worden van cybercriminaliteit? Maximaal drie antwoorden

NL 13-80 
jaar 

(n=1.029)

Klein MKB
1-9 mw
(n=345)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=367)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=482)

Ambtenaren 
(n=276)

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=264)

Als ik een link in een e-mail open 41% 46% 39% 43% 51% 34%

Als ik een bijlage van een e-mail open 33% 36% 29% 37% 37% 29%

Als ik bestanden download van het internet 32% 32% 26% 33% 35% 32%

Als ik op een openbare computer zit 29% 30% 27% 31% 31% 25%

Als ik een website bezoek 11% 8% 9% 10% 14% 11%

Als ik een WIFI-verbinding tot stand breng 10% 9% 12% 13% 17% 12%

Als ik iets op social media zet 7% 6% 8% 6% 6% 9%

Als ik online betalingen doe met mijn smartphone 7% 7% 6% 7% 5% 9%

Als ik een apparaat gebruik dat een online verbinding maakt 7% 9% 6% 7% 7% 9%

Als ik gebruik maak van een cloud dienst 7% 6% 5% 7% 6% 9%

Als ik online betalingen doe via een laptop/desktop computer 6% 5% 6% 7% 6% 9%

Als ik een apparaat gebruik dat ik online aan kan aanzetten of uitzetten 6% 5% 7% 6% 4% 7%

Als ik een USB-stick gebruik 2% 2% 4% 3% 2% 6%

Als ik mijn smart TV gebruik 2% 1% 3% 2% 2% 6%

Als ik gebruik maak van een extern back-up systeem 1% 2% 2% 3% 2% 5%

Weet niet 19% 16% 19% 15% 12% 12%
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2018 Maatregelen ter preventie| Gebruik privé apparaat voor 
zakelijke doeleinden

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 | Alert Online

27%

20%

7%

63%

45%

34%

12%

45%

31%

20%

5%

57%

21%

14%

5%

68%

20%

23%

6%

63%

24%

24%

6%

55%

Ja, ik gebruik mijn privé smartphone ook voor zakelijke doeleinden

Ja, ik gebruik mijn privé laptop ook voor zakelijke doeleinden

Ja, ik gebruik mijn privé tablet ook voor zakelijke doeleinden

Nee, ik mag geen eigen apparaten gebruiken voor werkdoeleinden

Maak je voor zakelijke doeleinden gebruik van de volgende privé apparaten? Basis: Werkend

NL 13-80 jaar  (n=501) Klein MKB 1-9 mw  (n=345) Groot MKB 10-199 mw  (n=367)

Grootbedrijf 200 of meer mw  (n=482) Ambtenaren  (n=276) Medewerkers Vitale infrastructuur  (n=264)
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Resultaten 2017 | Voorvallen 

39%

23%

16%

17%

11%

8%

61%

40%

24%

40%

25%

13%

45%

24%

13%

19%

13%

10%

39%

24%

16%

13%

12%

12%

37%

22%

13%

8%

12%

11%

46%

26%

15%

14%

11%

9%

47%

36%

22%

22%

22%

17%

Mails ontvangen met poging tot phishing

Benaderd met een social media berichtje met vraag om
een onbekende link aan te klikken

Benaderd met een onechte uitnodiging op sociale
media voor zakelijk gebruik

Acquisitie fraude

Mensen die gegevens opvragen door zich voor te doen
als vermoedelijke klant, collega of leverancier

Foute link hebben aangeklikt in de zin dat deze een
virus/spam/phishing of andere ongewenste poging

bevatte

Heb je in een werksituatie ooit weleens te maken gehad met één 
van de onderstaande voorvallen? ( Werkend - % Ja, ikzelf)

NL werkenden  (n=547)

Klein MKB 1-9 mw  (n=357)

Groot MKB 10-200 mw  (n=359)

Grootbedrijf meer dan 200 mw  (n=973)

Ambtenaren Rijksoverheden  (n=242)

Ambtenaren buiten Rijksoverheid  (n=414)

Medewerkers Vitale infrastructuur  (n=258)
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55%

32%

18%

15%

14%

8%

60%

35%

24%

27%

15%

8%

49%

30%

19%

17%

12%

8%

56%

31%

19%

14%

13%

10%

60%

29%

19%

12%

9%

8%

58%

29%

17%

14%

11%

8%

54%

39%

27%

27%

22%

19%

Mails ontvangen met poging tot phishing

Benaderd met een social media berichtje met vraag om
een onbekende link aan te klikken

Benaderd met een onechte uitnodiging op sociale
media voor zakelijk gebruik

Acquisitie fraude

Foute link hebben aangeklikt in de zin dat deze een
virus/spam/phishing of andere ongewenste poging

bevatte

Ransomware

Heb je in een privésituatie ooit weleens te maken gehad met één 
van de onderstaande voorvallen? ( Allen - % Ja, ikzelf)

NL 13-80 (n=547)

Klein MKB 1-9 mw  (n=357)

Groot MKB 10-200 mw  (n=359)

Grootbedrijf meer dan 200 mw  (n=973)

Ambtenaren Rijksoverheden  (n=242)

Ambtenaren buiten Rijksoverheid  (n=414)

Medewerkers Vitale infrastructuur  (n=258)
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Resultaten 2017 | Bekendheid cybergevaren
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Kun je aangeven in 
welke mate je bekend 
bent met de 
onderstaande zaken? 
% ik weet wat dit is

NL 13-80 
jaar 

(n=1.123)

Klein MKB
1-9 mw
(n=357)

Groot MKB 
10-199 mw

(n=359)

Grootbedrijf 
200 of meer 

mw
(n=973)

Ambtenaren 
Rijksoverheid 

(n=242)

Ambtenaren 
buiten 

Rijksoverheid 
(n=414

Medewerkers 
vitale 

infrastructuur 
(n=258)

Phishing mails 79% 86% 83% 86% 94% 89% 81%

Identiteitsfraude 79% 83% 81% 85% 90% 88% 83%

Cyberaanval 72% 77% 79% 80% 87% 80% 84%

Spyware 62% 69% 65% 71% 81% 71% 74%

Malware 57% 67% 59% 66% 75% 67% 70%

Datalek 50% 57% 59% 66% 74% 70% 69%

Ransomware 49% 58% 51% 60% 67% 60% 67%

DDoS-aanval 41% 47% 42% 53% 60% 47% 60%

Keylogger 19% 21% 23% 29% 29% 27% 36%

Social engineering 13% 16% 14% 19% 17% 14% 33%

Spoofing 12% 13% 13% 16% 16% 11% 26%

Portscan 11% 13% 14% 18% 16% 12% 28%

Honeypot 6% 8% 11% 11% 12% 6% 22%

Juice jacking 4% 6% 8% 8% 3% 5% 19%
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Bijlage | Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief

• Veldwerkperiode

- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 18-06-2018 tot 04-07-2018

• Methode respondentenselectie

- Uit het StemPunt-panel van Motivaction

- Uit een door Motivaction aangeschaft adressenbestand

• Incentives

- De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het StemPunt spaarprogramma ontvangen

• Weging

- De onderzoeksdata voor de doelgroep NL 13-80 zijn gewogen , daarbij fungeerde de Gouden Standaard van het CBS als herwegingskader. 

• Inschakelen externe leveranciers

- Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: uitvoeren veldwerk 
voor de doelgroepen ambtenaren en medewerkers in de vitale infrastructuur.

• Responsverantwoording online onderzoek

- In de veldwerkperiode is aan 13.745 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste 
aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.

• Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

- Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. 

• Overige onderzoekstechnische informatie

- Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 
opdrachtgever
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Wij verminderen onze footprint

Motivaction 
is ISO 14001-
gecertificeerd  

Motivaction 
gebruikt 

energiezuinige 
auto’s 

Motivaction 
gebruikt groene 

stroom 

Motivaction 
gebruikt 

uitsluitend papier 
met een FSC-label 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V.

Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. 
Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Auteursrecht
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