
Hoe kwetsbaar is uw 
organisatie voor phishing?

Ontdek het met de Capgemini phishing audit

Met de groei van het aantal kanalen en technologie waarmee klanten en mede-
werkers interacteren met uw organisatie, neemt ook de kans op cyberaanvallen 
toe. Cybercriminaliteit, digitale spionage en hackers vormen serieuze bedreigingen 
die vragen om preventieve maatregelen welke het IT-domein overstijgen. Het 
gaat bij cybersecurity immers om de continuïteit van bedrijfsprocessen, de 
bedrijfsreputatie, aansprakelijkheid voor klant- of persoonsgegevens en de 
kosten daarvan. Uw systemen kunnen misschien wel goed beveiligd zijn, maar 
hoe zit het met de werkwijze en het bewustzijn van uw medewerkers? Zonder 
het zelf door te hebben, kan een onoplettende medewerker de digitale deuren 
openen voor hackers en hen toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie 
van uw organisatie of erger… van uw klanten.
  
Een van de meest gebruikte methodes die hackers gebruiken om binnen te 
dringen in uw bedrijfsnetwerk is phishing. Als onderdeel van onze cybersecurity 
awarenessdiensten heeft Capgemini een phishing audit ontwikkeld, waar-
mee de kwetsbaarheid van uw organisatie voor phishingaanvallen gemeten 
kan worden. Met een door onze hackers op maat gemaakte en realistische 
phishingaanval schudden we uw medewerkers wakker. Bovendien maken we 
ze direct meer bewust van de risico’s. Met de phishing audit ontdekt u onder 
andere hoeveel van uw medewerkers reageren op een phishingmail en hoeveel 
medewerkers daadwerkelijk hun gegevens voor hackers achterlaten. U leert 
hoe weerbaar uw organisatie is tegen dergelijke vormen van cybercrime.
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Zijn de hackers al binnen?
Letterlijk iedereen kan slachtoffer worden van phishing. Een veel gebruikte methode 
van cybercriminelen is om via phishing inloggegevens van een van de administrators 
te verkrijgen en zich daarmee toegang te verschaffen tot het bedrijfsnetwerk. 
Vanaf dat moment kunnen hackers grote hoeveelheden vertrouwelijke data stelen 
en computersystemen saboteren. Een recent voorbeeld is de hack van een grote 
Amerikaanse bank waarbij criminelen met een grootschalige phishingaanval van  
miljoenen klanten persoonlijke accountinformatie stalen. 

Faseplan van de audit
Vanzelfsprekend wordt een phishing audit gecontroleerd uitgevoerd conform privacy-
wet- en regelgeving, echter, de impact op uw medewerkers zal hetzelfde zijn als bij 
een echte aanval. En dat is precies wat we willen bereiken: een schokeffect. In fase 
1 stellen we de scope en doelstellingen vast, waarna we met één van uw collega’s 
de phishing scenario’s op maat maken. In fase 2 ontwikkelen we de technische 
omgeving met phishing mails en websites. Onze gesimuleerde aanval wordt vervol-
gens in één dagdeel uitgevoerd. Na de aanval informeren we uw medewerkers over 
de audit en laten we het security awarenessniveau in uw organisatie stijgen. Na het 
analyseren van de respons van de medewerkers, die we tijdens de aanval hebben 
verkregen, presenteren we u in fase 3 de resultaten en een verbeteragenda. Het hele 
auditproces duurt ongeveer twee weken. Indien gewenst kan de phishing audit in 
combinatie met een pentest en social engineering als een geavanceerde cyberaanval 
worden uitgevoerd. 

Ontwikkeld en getest in eigen huis
Om er zeker van de zijn dat de audit bijdraagt aan de bewustwording in de organi-
saties van onze klanten voeren we regelmatig phishing audits uit in eigen huis. Onze 
medewerkers zijn zich daardoor terdege bewust van de dreigingen en weten hoe te 
reageren wanneer zij een phishing e-mail ontvangen. Als u hetzelfde wilt bereiken 
en zeker wilt zijn dat uw medewerkers het aas van de hackers niet pakken, laat ons 
dan een phishing audit uitvoeren in uw organisatie. De volgende aanval zou wel eens 
minder vriendelijk kunnen zijn dan de onze. 
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Voor meer informatie neem contact op met: 
Capgemini Nederland B.V.

Matthijs Ros
Leader Cybersecurity
matthijs.ros@capgemini.com
Tel. + 31 6 4570 6660

Guido Voorendt
Cybersecurity Consultant
guido.voorendt@capgemini.com
Tel. +31 6 2954 1836
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Over Capgemini 

Met momenteel 180.000 mede-
werkers in meer dan 40 landen is 
Capgemini wereldwijd een van de 
meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technologie- en 
outsourcingdiensten. In 2014 reali-
seerde de Group een wereldwijde 
omzet van EUR 10,573 miljard.

Samen met zijn klanten creëert en 
realiseert Capgemini business-, 
technologie- en digitale oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte, 
wat leidt tot innovatie en een beter 
concurrentievermogen.

Als een diverse, multiculturele orga-
nisatie heeft Capgemini een geheel 
eigen, onderscheidende werk-
wijze ontwikkeld, de Collaborative 
Business ExperienceTM. 

Hierbij maakt Capgemini gebruik 
van het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.

Meer informatie via 

www.nl.capgemini.com

Wat is phishing? 
Phishing is de verzamelnaam voor digitale activiteiten die tot doel hebben 

persoonlijke informatie (zoals inloggegevens) aan mensen te ontfutselen. 

Deze persoonlijke informatie kan worden misbruikt voor bijvoorbeeld 

bedrijfsspionage, identiteitsdiefstal of creditcardfraude. Uit onderzoek blijkt 

dat 80% van de cyberaanvallen begint met phishing! Door het succes van 

phishing is deze vorm van social engineering de primaire aanvalsvector 

voor digitale spionage. 


